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BIOLOGISCHE
GETEELDE ZADEN
ANDIJVIE (ca. 600 z/g) Cichorium endivia
Zaaien voor zomerteelt maart-augustus. Zaaien voor
winterteelt half juni-juli. Verlangt een humusrijke, losgemaakte bodem, die voldoende kalk bevat en niet te zwaar
bemest is.
800 GELE VOLHART
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt geschikt
ras. De langwerpige bladeren zijn sterk ingesneden. Geeft een platte krop met geel hart.
pakje 2 gram € 1,95
800 A WALLONE - Krulandijvie
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt. De gekrulde bladeren zijn sterk ingesneden.
			
pakje 1 gram € 1,95
800 B ZOMERANDIJVIE NUMMER 5
Is verreweg het meest geteelde type andijvie.
Breedbladig met een goed gevuld hart en een
zachte smaak. Uitstekend geschikt voor stamppot en om te stoven.
pakje 1 gram € 1,95
800 C GEANTE DE MARAICHERE
Geeft grote goede gevulde kroppen met fijn
getand blad. Geschikt voor herfst en vroege winterteelt.
pakje 0,5 gram € 2,60
801 NUANCE
Tuindersselectie. Geschikt voor vroege voorjaars
teelt tot herfstteelt. Snelgroeiend met uitsteken
de hartvulling en hoge opbrengst. Zeer goed bestand tegen “rand”, ook geschikt voor glasteelt.
pakje 0,6 gram € 2,85
801 A BUBIKOPF-2
Breedbladig type andijvie met goed gevuld geelgroen hart. Snelgroeiende andijvie voor zomeren herfstteelt. Rechtop groeiend, middelgrote
kroppen.
Zaaien van vanaf april tot half augustus. Deze
andijvie verdraag redelijk goed vorst en is oogstbaar vanaf juni tot december afhankelijk van de
zaaitijd.
pakje 0,5 gram € 2,60
ARTISJOKKEN (ca. 15-20 z/g) Cynara scolymus
Zaaien maart-april onder glas. Na half mei uitplanten op
een beschutte plaats. Dit meerjarig gewas is niet volledig
winterhard. Afschermen tegen strenge vorst. Oogstbaar
zijn de vlezige schutbladeren om de gesloten bloemknop.
								
								
								
No.801A BUBIKOPF-2
No.805C CHIOGGIA
								
(ITALIAANSE BARBIETOLA)
								

802 IMPERIAL STAR sel.TAVOR
Tuindersselectie, Verbeterde Green Globe type.
Produceert een 6-8 bloemhoofden per plant van
ca. 8-10 cm. doorsnee.
pakje 1 gram € 2,85
					
AUBERGINE (ca. 200 z/g) Solanum melongena
Warmteminnend gewas. Kan vanaf maart onder glas
worden gezaaid. “Toppen” en regelmatig de “dieven”
verwijderen.
803 SNOWY F1 hybride
Tuindersselectie. Compacte groeiwijze, regelmatige zetting. Produceert ivoorwitte vruchten,
cilindrisch van vorm. (18 cm. lengte.)
			
pakje ca. 0,3 gram € 2,35
803 A VIOLETTA LUNGUA - 3
Tamelijk vroeg afrijpend ras met lange slanke
donkerpaarse vruchten met een groene steel.
Aubergine kan het beste in de kas
worden geteeld.
			
pakje ca. 0,3 gram € 2,35
803 B BLACK BEAUTY
Deze populaire aubergine produceert een overvloed aan donkerpaarse, ei-vormige vruchten die
ongeveer 13 à 14 cm groot worden. Het vruchtvlees is lichtgeel en het smaakt zacht en romig.
De vruchten rijpen perfect.
pakje 0,5 gram € 2,15
AUGURKEN (ca. 40 z/g) Cucumis sativus
Zaaien onder glas vanaf eind maart. Niet voor half mei
uitplanten. Warmteminnend gewas.
804 A HOKUS
Sterk en snelgroeiend ras. Resistent tegen
vruchtvuur en mozaïekziekte.
pakje 1 gram € 1,95
804 STIMORA F1 hybride
Tuindersselectie. Krachtige groeier voor volle
grondcultuur. Resistent tegen o.a. meeldauw,
mozaïek-virus, etc.
pakje ca. 10 zaden € 2,60
BIETEN of KROTEN (ca. 100 z/g)
Beta vulg. var. esculenta
Zaaien april tot juni. Voor vroege oogst Egyptische platronde soort. Voor zomer- en herfstoogst de kogelronde
type.
805 KOGEL, DETROIT-2 selectie BOLIVAR
Tuindersselectie ronde zomerbiet met goede
inwendige kleur.
pakje 8 gram € 2,35
No.806A GELE
COURGETTE

No.809A ALPHA

3
805 A

CYLINDRA
Halflange donkerrode biet voor wintergebruik.
Prima om te bewaren.
pakje 8 gram € 2,15
805 B EGYPTISCHE PLATRONDE
Vroeg afrijpende biet, geschikt voor vroege
uitzaai.
pakje 8 gram € 2,15
805 C CHIOGGIA (ITALIAANSE BARBIETOLA)
Zomerbiet met opvallend ringvormig vruchtvlees.
Zoet van smaak. Door de snelle knolvorming
geschikt voor vroege- en zomerteelt.
			
pakje 8 gram € 2,15
805 E BIETEN GOLDEN
Rondvormige, oranjegele knollen die goudgeel
verkleuren tijdens de kook. Heeft een zoete
smaak, met zacht fijn vruchtvlees.
pakje 2 gram € 2,60
COURGETTE (6-7 z/g) Cucurbita pepo
Zaaien vanaf april onder glas bij een temperatuur van ca.
20ºC. Vanaf half mei uitplanten op de plaats van bestemming op 90 cm onderlinge afstand. Verlangt een zeer
vruchtbare, losse en warme bodem.
806 NERO DI MILANO (type black beauty)
Middelvroeg afrijpend. Geeft donkergroene
vruchten van 18-20 cm lengte.
			
pakje 3 gram € 1,95
806 A GELE COURGETTE
Middelvroeg afrijpend. Geeft gele vruchten, die
op lengte van 15-18 cm geoogst kunnen worden.
Regelmatig plukken, dan ontstaan er steeds
nieuwe vruchten.
			
pakje 2 gram € 2,15
806 B RONDE VAN NIZZA
Courgette met licht-grijsgroene gevlekte schil.
Rond van vorm. Struikvormend en oogstbaar
wanneer de vruchten een diameter hebben van
8-10 cm.
pakje 2 gram € 2,15
806 C COCOZILLE VON TRIPOLI
Lange smalle groen gestreepte vruchten. Middelvroeg afrijpend. Fijne structuur van vruchtvlees.
Geschikt voor koken en inmaken. Ideaal voor
kleinere hobbytuinders.
pakje 2 gram € 2,15
806 D GENOVESE
Vroeg afrijpend, Italiaans ras. In ca. 50 dagen
oogstbaar. De vruchten zijn lichtgroen van kleur
met grijze vlekjes.
pakje 2 gram € 1,95
				
No.812 MARNER
No.821B DELIKATESS,
						
LAGERWEISS
BLAUWE

KOMKOMMERS (ca. 35 z/g) Cucumis sativus
volle grondsoorten
Zaaien vanaf half april onder glas. Buiten uitplanten
na half mei op een beschutte plaats in een voedzame
bodem.
								
807 VOLLEGRONDS KOMKOMMER sel. SONJA
		
(voorheen TANJA)
Tuindersselectie. Vollegrond komkommer.
(ca. 35 cm. lengte.)
pakje 1 gram € 2,35
807 A GELE TROS
Gele vollegrond komkommer. Ook geschikt voor
glasteelt.
			
pakje 0,6 gram € 2,15
807 B MARKETMORE
Marketmore is een prachtig landras (veldkomkommer) met behoorlijk goede teeltresultaten.
De vrij dikke, smakelijke vruchten worden ruim
20 centimeter lang en 5 centimeter dik.
pakje 1 gram € 1,75
KASKOMKOMMERS (ca. 30 z/g)
glas cultuur
Broeikomkommers zaaien onder glas bij temp. ca. 22ºC.
Geschikt voor lichtgestookte en koude kas.
808 MANNY F1 hybride
Hybride komkommer Beth-Aplha type met lengte
tot 20 cm. Vruchtvlees bittervrij. Meeldauw
resistent.
pakje 15 zaden € 3,45
BLOEMKOOL (ca. 300 z/g) Brassica oleracea, var.
botrytis
Voor zomerteelt, uitzaaien in maart. Voor herfstteelt uitzaaien april-mei. Bloemkool verlangt veel stikstof en kali.
809 A ALPHA
Voor vroege en zomerteelt. Een prima vaste kool.
Oogstbaar vanaf september. Ook geschikt voor
glas- en weeuwenteelt.
pakje 0,5 gram € 2,35
809 B SNOWBALL
Voor vroege voorjaarsteelt en zomerteelt. Zaaien
vanaf maart tot mei. Oogstbaar vanaf augustus
tot oktober.		
pakje 0,5 gram € 2,15
810 GOODMAN
Tuindersselectie. Zaaien vanaf half maart. Uitplanten half april - half juni. Oogstbaar, afhankelijk van zaaitijd: begin juli - eind september.
Vroege bloemkool voor de zomerteelt en vroege
herfstteelt. Groeikrachtig gewas met vaste roosNo.820 TAITSAI-CHOI

No.825 MELOENEN
HALES BEST
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jes van hoge kwaliteit. Goede zelfdekbaarheid
met opstaand donker blad. Oogst; ongeveer 8085 dagen na uitplanten.
			
pakje 75 zaden € 3,45
BROCCOLI (ca. 300 z/g) Brassica oleracea
var. italia
Smakelijke en vitaminerijke groente waarvan de teelt nagenoeg overeenkomt met bloemkool. Zaaien vanaf april
onder glas of vanaf mei buiten.
811 A GROENE CALABRESE
Voor zomer en vroege herfstteelt
			
pakje 1 gram € 1,95
811 WALTHAM
Voor zomer- en herfstteelt. Geeft veel bloemhoofden.
		
		
pakje 1 gram € 1,95
811 C PURPLE SPROUTING EARLY
Purple Sprouting is een tweejarige gewas. Door
te zaaien in juli-augustus kunt u oogsten vanaf
de herfst tot de vroege zomer van het volgende
jaar. Sprouting broccoli is zeer winterhard en
verdraagt tot 12 graden vorst.
pakje 1 gram € 1,95
KOOLSOORTEN
Alle sluitkoolsoorten hebben in grote lijnen dezelfde planten zaaiaanwijzingen. De vroege soorten zijn geschikt voor
weeuwenteelt (zaaien 2e helft september tot half oktober).
Voor zomerteelt, zaaien van februari onder glas tot april.
Voor herfstteelt, zaaien half maart tot mei. Voor winterteelt, afhankelijk van het soort, zaaien van begin mei tot
eind juni. Kool verlangt een goede voedzame bodem.
WITTE KOOL (ca. 260 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, alba
812 MARNER LAGERWEISS
Goed houdbare witte kool, die langdurig bewaard kan worden. Oogstbaar okt.-dec.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
812 A ROEM VAN ENKHUIZEN
Geeft grote kolen van ca. 2-3 kilo. Prima voor
het inmaken van zuurkool.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
812 B HOLSTEINER PLATTE
Oud Duits ras. Grote variëteit met stevige
bladeren. Afgeronde, platte kop. Ideaal voor het
inmaken van zuurkool en inmaak.
pakje 60 zaden € 2,60
SPITSKOOL (ca. 270 z/g)
813 PIXIE
Voor vroege- en zomerteelt. Oogstbaar tot
november. Goed gevulde spitskool, iets conisch
van vorm met milde smaak.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
813 A FILDERKRAUT
Opmerkelijke spitskool. Geschikt voor de
inmaak. De bekende kool uit Zuid Duitsland,
geroemd om z´n milde smaak.
Oogstbaar vanaf oktober - november.
			
pakje 1 gram € 1,95
813 B COUER DE BOUEFF
Voor vroege-, zomer- en herfstteelt geschikt ras.
Oogstbaar tot in oktober. Lichtgroen van kleur.
Ook geschikt voor glasteelt.
			
pakje 1 gram € 1,95
						

RODE KOOL (ca. 270 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, rubra
814 MARNER LAGERROT
Prima rode kool voor langdurige bewaring. Middel tot grote kool met weinig omblad.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
814 A

DRUMHEAD, vroege
‘Red Drumhead ‘ is een oude winterharde variëteit uit de jaren 1860. Gemakkelijk te kweken
op kleine onderlinge afstand. Produceert stevige
kolen. Oogstbaar vanaf september tot december.
pakje 1 gram € 1,95

SAVOOIEKOOL (ca. 270 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, sabauda
815 WINTERFÜRST-2
Ronde kool met grijsgroen omblad. Oogstbaar
vanaf november tot in december.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
815 A BLOEMENDAALSE GELE
Een oud gewaardeerd ras dat spitsvormige kolen
vormt. Kan lang blijven staan. Oogstbaar vanaf
november. Goed bestand tegen vorst.
pakje 0,5 gram € 1,95
816 VORBOTE (vroege spitse)
Vroeg afrijpende iets spitse savooiekool. Ook
geschikt voor overwinteren onder glas (Weeuwenteelt – oogstbaar vanaf juni.)
pakje 0,5 gram € 2,15
816 A WESTLANDSE PUTJES
Donkergroen gekroesde kool, waarvan de bovenste bladeren niet geheel gesloten zijn. Deze
savooiekool kan enige vorst verdragen. Ook
geschikt voor overwinteren onder glas (Weeuwenteelt – oogstbaar vanaf juni.)
		
pakje 0,5 gram € 2,15
SPRUITKOOL (ca. 200-250 z/g)
Brassica oleracea var. gemmifera
Plant spruitkool nooit in vers bemeste of erg humusrijke grond. Een te sterke groei kan losgevormde, open
spruiten veroorzaken. Spruitkool moet langzaam kunnen
groeien, dan wordt de kwaliteit het best. Zorg wel dat
de grond steeds voldoende vochtig blijft. Zaaien vanaf
februari-maart (vroege teelt), en maart tot begin mei (late
teelt). Oogstbaar vanaf oktober tot in het voorjaar.
817 GRONINGER
Oud ras voor de herfst- en winterteelt. Zaaien
half april-half mei. Oogsten vanaf
november - januari.
			
pakje 0,6 gram € 2,15
818 IGOR F1 hybride
Tuindersselectie. Middellaat afrijpende spruitkool
van ca. 80 cm hoog. Geeft gladde spruiten en is
vorstbestendig. Oogstbaar nov.-jan.
		
pakje ca. 60 zaden € 2,85
BOERENKOOL (ca. 260 z/g)
Brassica oleracea var. acephala, sabellica
Zaaitijd mei tot juli. Uitplanten op 50x60 cm. Voldoet
op alle grondsoorten. Alle soorten zijn geschikt voor
diepvries.
819 WESTLANDSE HALFHOGE GEKRULDE
De welbekende boerenkool voor oogst oktober
tot december.
pakje 1 gram € 2,15
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CHINESE KOOL (ca. 320 z/g) Brassica pekinensis
Zaaien na de langste dag tot half augustus. Uitdunnen
op 25 cm. Verlangt goed bemeste en vochthoudende
bodem.
820 B CHINESEKOOL GRANAAT
Cantonner Witkop. De van oudsher bekende
Chinesekool.
pakje 1 gram € 1,95
PAKSOI BLADKOOL (ca. 320 z/g)
Deze groente is afkomstig uit China. Zaaien in de vollegrond vanaf de langste dag. Vanaf april te zaaien onder
glas bij ca. 20ºC. Uitplanten in mei op onderlinge afstand
van 30 cm.
820 TAITSOI-CHOI
Groente als bekende Paksoi. Deze (kleine) Baby
Choy heeft kortere bladstelen met fijner en ronder blad en fijner van kwaliteit. Taitsoi kan in een
roset groeien, waarbij meer blad ontstaat.
			
pakje 1,5 gram € 1,95
820 A PAKSOI TAISAI
Een goede Paksoi, de witte bladstelen zijn mals
en bros.
pakje 1 gram € 1,95
KOOLRABI (ca. 350 z/g) Brassica oleracea var.
gongylodes
Zaaien vanaf maart onder glas en van april tot juli in de
volle grond. Groeit op alle grondsoorten.
821 LANRO, witte
Tuindersselectie. Zaadvast ras met bijzonder
goede knolkwaliteit. Zelfs oudere knollen worden
niet vlezig.		
pakje ca.80 zaden € 2,60
821 A SUPERSCHMELZ
Witte reuzenkoolrabi. Wordt niet voos.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
821 B DELIKATESS, BLAUWE
Gewone blauwe koolrabi voor zomerteelt.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
			
KOOLRAPEN (ca. 190 z/g)
Brassica napus var. napobrassica
Zaaien vanaf mei tot half juni. Uitdunnen of uitplanten op
35 cm. Kan tot december worden geoogst. Bewaren door
in te kuilen of door opslaan in een kistje met scherp zand.
Geen verse stalmest gebruiken.
822 WILHELMSBURGER GELE
Zaaitijd mei-juni. Oogstbaar in de herfst. Geelvlezig en goed bewaarbaar.
pakje 3 gram € 1,95
822 A HELENOR
Ouderwetse groente. Gemakkelijk te telen knolgewas. Goed te combineren als nateelt, wanneer
b.v. vroege aardappelen zijn geoogst. De knollen
No.827A HUNGARIAN
HOT WAX

No.828 WHITE GEM

zijn bestand tegen nachtvorst
pakje 200 zaden € 2,60
PALMKOOL (ca. 190 z/g)
Brassica napus var. napobrassica
Italiaanse boerenkool, waarbij de bladeren niet aan een
stronk groeien, maar vanuit het hart van de plant. Zorg
voor goede bemesting. Gebruik insectengaas om tegen
witte vlieg en rupsen te beschermen. Niet te diep wegsnijden, dan groeit de kool na de oogst weer aan.
822 B NERO DI TOSCANA
Zaaitijd mei-juni. Oogstbaar in de herfst.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
SUIKERMAIS (ca. 4-5 z/g) Zea Mays convar.
saccharata
Zaaien in mei op een beschutte plaats of in april onder
glas. En na half mei uitplanten. Tijdens de groei bijmesten
met stikstof en fosfaat is raadzaam. Oogsten wanneer de
draden die uit de kolven hangen beginnen te verkleuren.
823 A GOLDEN BANTAM
De overbekende zaadvaste gewone suikermaïs.
		
pakje 15 gram € 2,15
823 TRUE GOLD
Extra zoet type voor zomer- en herfstteelt. Kolflengte ca. 25 cm.
pakje 10 gram € 2,35
823 B DAMAUN extra zoet
Zaadvast ras dat dubbelzoet is van smaak. Teeltduur ca. 85-95 dagen. Dit ras ontwikkelt zich in
jong stadium vrij sterk. Groeit middelhoog tot
hoog. 		
pakje 40 zaden € 2,85
MELOENEN (ca. 20-24 z/g) Cucumis melo
Zaaien in april onder glas en na half mei uitplanten op een
beschutte plaats in de tuin. Bij voorkeur onder platglas
telen voor een hogere opbrengst.
824 HONEYDEW (WITTE SUIKER)
Glad schillige meloen met smaakvol zoet lichtgroen vruchtvlees.
pakje 1 gram € 2,15
824 A

SUGAR BABY (WATERMELOEN)
Mooie kleine donkergroene watermeloen van ongeveer 4 à 6 kg. Bij voorkeur in een kas of platte
bak telen.		
pakje 10 zaden € 2,35

824 B

CRIMSON SWEET (WATERMELOEN)
Crimson Sweet is een groen-lichtgroen gestreepte ovale watermeloen. De vruchten rijpen het
best in de kas. Het vruchtvlees is rose van kleur
en vruchten kunnen tot 12 kg wegen!
pakje 1 gram € 1,95

No.837A CHERRY BELLE

No.838 RONDE ZWARTE
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825 HALES BEST
Grijsgroen met donkere strepen. Vruchtvlees
helder oranje/geel met goede zoete smaak.
Geeft kleine vruchten van 500 gram tot 1 kilo per
stuk.
pakje 10 zaden € 2,15
825 A CHARENTHAIS sel.SIVAN F1 hybride
Charenthais (Kantaloep type meloen). De schil
is lichtgroen/wit tot crème met een ondiepe
segmentverdeling. Tussen de segmenten lopen
donkergroene strepen. Het vruchtvlees is oranje.
Zeer sappig en aromatisch zoet van smaak. Gewicht ca. 1 kilo. Fusarium en meeldauw resistent.
			
pakje 0,5 gram € 2,35
825 B CANTALOUPE - RETATO DEGLI ORTOLANI
Italiaans Zaadvast ras. Netmeloen met geel/
creme schil en ondiepe segmentverdeling.
Vruchtvlees is oranje. Sappig en zeer aromatisch
zoet van smaak. Deze meloenen bereiken een
gewicht van ca.2 kilo.
pakje 1 gram € 1,95
PAPRIKA EN PEPERS (ca. 125 z/g)
Capsicum annuum
Zaaien onder glas en na half mei uitplanten op een beschutte plaats. Het beste is te telen onder glas. Verlangt
een vruchtbare bodem. Bijmesten is raadzaam.
826 SWEET CALIFORNIAN WONDER
Tuindersselectie. Geblokt type paprika. Afrijpend
van groen naar rood.				
pakje 0,5 gram € 2,15
826 A GOLDEN CALIFORNIAN WONDER
Groen afrijpend naar geel. Zoet van smaak en
geschikt voor de klimmende teelt.
pakje 0,5 gram € 2,15
826 B CORNO DI TORO ROSSO
Zoete peper. Ook wel Rode Stierhoorn genoemd.
Lengte van de vrucht ca. 20 cm. met een doorsnee van ca. 5 cm. Zeer apart en decoratief.
pakje 0,5 gram € 2,15
827 HABANERO, HOT CHILI PEPPER
De kleine Hot Chili’s zijn de heetste pepers die
bestaan. Kleur groen afrijpend naar rood.
			
pakje 15 zaden € 2,85
827 A HUNGARIAN HOT WAX
Langwerpige peper. Geel afrijpend naar oranje.
De Hungarian Hot Wax is een medium hete
chilipeper en heeft een wasachtig uiterlijk. Zeer
decoratief en gewild in de Chinese en Indische
keuken. 		
pakje 0,5 gram € 2,35
								
No.852A VERBETERDE
No.854 TALL UTAH
REUZEN NIETSCHIETERS

827 B

CAYENNE
Cayenne is een lange rode Spaanse Peper, die
scherp is van smaak. De peper is langwerpig en
puntig van vorm. Deze peper kleurt eerst groen.
Bij rijping overgaand in rood. Ook geschikt om
te drogen.
pakje 0,5 gram € 2,35

PASTINAKEN (ca. 260 z/g) Pastinaka sativa
Zaaien mei-juni en uitdunnen op 15 cm. Oogstbaar oktober tot juni in het daaropvolgend jaar. Afschermen tegen
vorst is raadzaam. Geschikt voor zandgronden.
828 WHITE GEM
Tuindersselectie. Halflang pastinaak, redelijk
bestand tegen vorst.
			
pakje 3 gram € 2,35
828 A TRUE AND TENDER
De overbekende zaadvaste pastinaak. Lange
conisch vormige wortel van prima kwaliteit.
Goede resistentie tegen wortelrot.
			
pakje 3 gram € 2,35
SUIKERWORTEL Sium Sisarum
Het knolgewas van de suikerwortelplant bestaat uit
clusters van langwerpige wortels met een witte kern. Het
zijn deze 15-20 cm. lange wortels die gegeten worden.
Een typische herfst- en wintergroente. Suikerwortel is
éénvoudig zelf te kweken. Het is een meerjarige winterharde plant met een bundel zeer zoete wortels van ca. 1
cm doorsnee. De plant kan 150 cm hoog worden en is
eenvoudig te telen in voedselrijke, vochtige grond.
828 B SIUM SISARUM - SKIRRIT
Suikerwortel, tweejarig gewas
		
pakje ca. 200-225 zaden € 2,35
PETERSELIE (ca. 400 z/g) Petroselinum crispum
Zaaien van maart tot augustus. Het zaad ontkiemt langzaam. Daarom is het raadzaam het zaaibed goed vochtig
te houden en te bedekken met een vochtige jutezak.
Deze verwijderen, zodra het zaad begint te ontkiemen.
Geen stikstofbemesting toepassen. Niet naast selderij
verbouwen en geen 2 jaar op dezelfde plaats telen. Verdraagt goed schaduw.
829 GRUNE PERLE
Rijkdragend soort met zwaargevulde krultrossen,
ook geschikt om te laten overwinteren.
			
pakje 4 gram € 1,95
829 A GEWONE GROENE SNIJ
Peterselie Gewone snij is het standaard ras voor
de verse markt.
pakje 4 gram € 1,95
No.856B ERBETTE
PERPETUAL-SPINAZIE

No.859 TOMAAT
ZUCKERTRAUBE
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830 GIANTE DE ITALIA
Grofbladige peterselie, donkergroen.
		
pakje 4 gram € 1,95
830 A WORTELPETERSELIE
Het loof is te gebruiken als gewone peterselie.
De knollen zijn oogstbaar vanaf oktober. Voor
overwinteren en bewaren kunt u deze wortels
inkuilen.		
pakje 3 gram € 2,35
POMPOENEN (CA. 3-4 z/g) Cucurbita maxima
Zaaien eind april onder glas. Niet voor half mei buiten uitplanten. Verlangt een voedzame, losse en warme bodem.
Bijmesten tijdens de groei is raadzaam.
831 FUTSU BLACK
Rankende pompoen met diepe ribben. De donkere vruchten van 10-15 cm doorsnee verkleuren naar oranje/bruin in rijp stadium. Heeft een
zoete, iets nootachtige smaak.
			
pakje 10 zaden € 2,35
831 A

831 B

MUSCAT DE PROVENCE
Geeft middelgrote platte vruchten met diepe ribben. Heeft een groen/beige schil, afrijpend naar
oranje/crème kleur. Met oranje vruchtvlees dat
naar muskaat smaakt.
			
pakje 10 zaden € 2,35

WALTHAM BUTTERNUT
Peervormige kleine crème/bruine pompoen. Het
vruchtvlees is geel/oranje in rijp stadium. Smaakt
iets nootachtig. Goede bewaarpompoen
			
pakje 10 zaden € 2,15
831 C JACK O LANTERN
Deze pompoen wordt met Halloween veel
gebruikt als lantaarn. Het vruchtvlees is geschikt
voor verwerking in soep. De planten hebben een
korte rank. Pas laat in het seizoen, tijdens de
afrijping, beginnen de vruchten van groen naar
oranje te kleuren.
pakje 10 zaden € 2,15
831 D MARINA DI CHOGGIA
Decoratieve platte, diep ribbige tulbandvormige pompoen met geel/oranje vruchtvlees.
Dit vruchtvlees wordt smaakvoller naarmate de
pompoen afrijpt.
pakje 10 zaden € 2,85

832 C

POSTELEIN (ca. 2400 z/g) Portulaca sativa
Zaaien vanaf half april (onder glas), mei-half augustus in
vollegrond. Verlangt veel warmte en vocht.
833 GEWONE GROENE
Onder oogst voorbehoud leverbaar.
			
prijs zie internet
WINTERPOSTELEIN (ca. 1500 z/g)
Zaaien september-oktober. Oogstbaar december-maart.
Vitaminerijke groente en goed bestand tegen vorst.
833 A WINTERPOSTELEIN
Zaaien september -oktober. Ook geschikt onder
glas te telen. Oogstbaar binnen enkele weken na
zaaien. 		
pakje 4 gram € 2,35
PREI (ca. 330 z/g) Allium porrum
Zomerprei zaaien december-januari onder glas. Herfstprei
zaaien maart-april en winterprei april-half mei. Uitplanten
zodra de planten een dikte hebben van een potlood.
Plantdiepte ca. 15 cm en tijdens het groeiseizoen enkele
malen aanaarden.
834 BLAUWGROENE WINTER - sel. ATLANTA
Tuindersselectie. Laat afrijpend soort. Oogstbaar
januari-april.
			
pakje 2 gram € 2,35
835 HERFSTREUZEN sel. HANNIBAL
Geschikt voor herfst- en vroege winterteelt, met
donkergroen rechtstaand loof en dikke schacht.
			
pakje 2 gram € 2,35
835 A BLAUWGROENE HERFST
Blauwgroene herfstprei doorstaat beter onguur
en slecht herfstweer dan de groene herfstprei.
Rijpt later af en kan meer vorst verdragen.
Oogstbaar oktober-januari.
			
pakje 2 gram € 2,35

832 UCHIKI-KURI (RED KURI)
835 B
Oranjekleurige bewaarpompoen van ca. 1,5 kilo.
			
pakje 10 zaden € 2,15
								
832 B TABLE ACE (Winter squash)
Prachtige zwart/groene bewaarpompoen van
Acorntype (eikelvormig). Afmeting is 12-15 cm.
Het gele vruchtvlees is opvallend zoet en iets
836
nootachtig van smaak. Lang houdbaar. Opbrengst 5-6 vruchten per plant met een gewicht
van ca. 1 kg.
pakje 10 zaden € 2,35
832 A

SOLOR
Solor is een rankende oranje pompoen met een
gemiddeld vruchtgewicht van ca. 1 kg. Het ras
is vroegbloeiend, ca. 7 tot 10 dagen vroeger dan
het standaardras Uchiki Kuri. Solor is een zeer
flexibele groeier, d.w.z. bij meer standruimte per
plant resulteert dat onmiddellijk in meer vruchten
per plant.
pakje 10 zaden € 2,60

GROENE HOKKAIDO
836 A
Groene platronde pompoen, die geschikt is voor
langdurige bewaring. Geel, dik en zoetachtig
vruchtvlees. Doorsnee ca 15-20 cm. Gewicht 1-2
kilo. Zeer decoratief in combinatie met andere
pompoenensoorten.
			
pakje 10 zaden € 2,15
								
								

CARENTAN
Een “multifunctionele” prei, die zowel voor
herfst- als vroege winterteelt geschikt is. Mooie
lange witte schachten. Oogsten septemberdecember.
pakje 2 gram € 1,95
ZWITSERSE REUZEN - sel. HILARI
Tuindersselectie. Zomerprei voor zomer en
vroege herfstteelt. Zaaien in december voor extra
vroege oogst.
pakje 1 gram € 2,60
BULGAARSE REUZEN
Prachtig oud ras, dat zeer geschikt is voor
primeurteelt en vroege herfstteelt. Bij goede bemesting groeit deze prei uit met zeer lange witte
stelen en heldergroen bovenblad.
pakje 1,5 gram € 2,15
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RADIJS (ca. 130 z/g) Raphanus sativus var. sativus
Zaaien onder glas van februari tot april. Zaaien in de
vollegrond van eind maart tot half augustus. Verlangt
een losse en voedzame bodem. Geen verse stalmest
gebruiken.
837 SAXA-2
Ronde radijs met kort loof, geschikt voor vroege
voorjaars- en zomerteelt.
			
pakje 6 gram € 1,95
837 A CHERRY BELLE
Rode radijs die vrijwel niet voos wordt
			
pakje 8 gram € 1,95
837 B FRENCH BREAKFAST
Halflange radijs met witte punt.
			
pakje 6 gram € 1,95
837 C ORIENTAL ROSA
Halflange roze kleurige radijs (ramenas). Geeft
een gladde langwerpige knol met een goede
inwendige kwaliteit.
pakje 3 gram € 1,95
837 D RODE WITPUNT
Ronde rode radijs met witte onderkant.
pakje 6 gram € 1,95
837 E GIANT OF SICILY
Grote ( 5 cm ) ronde radijs. Helder rood van kleur.
Is een “heirloom” ras uit Sicilië. Snel groeiend en
mild van smaak.
pakje 3 gram € 2,15
837 G IJSKEGEL
Lange witte radijs, ook geschikt voor de latere
teelt.
		
pakje 6 gram € 2,15
RAMENAS (ca. 130 z/g) Raphanus sativus
Zomerramenas zaaien vanaf half maart. Winterramenas
zaaien vanaf half juni. Ramenas is iets pittiger van smaak
dan radijs. Geen verse stalmest gebruiken.
838 RONDE ZWARTE, WINTER
Zaaien vanaf half juni. Oogstbaar in de herfst.
		
pakje 6 gram € 1,95
				
RAPEN OF KNOLLEN (ca. 350 z/g)
Brassica compestris var. rapa
Dun uitzaaien in rijen. Na opkomst uitdunnen. Oogstbaar
wanneer de knollen een diameter hebben bereikt van ca.
5 cm.
839 VROEGE PLATTE ROODKOP
Zaaien van maart tot mei en van juli tot half
augustus, voor herfstteelt.
			
pakje 6 gram € 1,95
839 A HERFSTRAAP GOLDANA
De bekende herfst gele raap (boterknol). Zaaien
begin augustus.
pakje 6 gram € 1,95
No.896A SPINAZIE
No.866 NANTES
								
VROEG REUZENBLAD
								

839 B

PLATTE WITTE MEI
Meiraapje Platte Witte Mei is een platronde knol
met wit vruchtvlees. Snelgroeiend knolgewas
voor het voor- en najaar.
pakje 6 gram € 1,95

RAAPSTELEN (ca. 350 z/g) Brassica species
Zaaien februari-maart onder glas en vanaf april tot in
augustus in de vollegrond. Groeit op alle grondsoorten.
840 BLADMOES NAMENIA
Fijnere verbeterde groene raapsteel van goede
kwaliteit.
pakje 8 gram € 1,95
RUCOLA (ca. 280 z/g)
Italiaanse snijgroente die veel overeenkomst vertoont met
bladmoes of snijmoes. De smaak is pittiger. Zaaien en
oogstwijze als raapstelen.
841 WILD ROQUETTE (Wilde Rucola) (ca 1000 z/g)
(diplotaxis tenuifolia) GROTE ZANDKOOL
De Wilde Variant van Rucola, met fijn getand
blad. Deze rucola is fijnzadig en traaggroeiend.
pakje 2,5 gram € 2,15
841 A COLTIVATA
Lekker pittig gewas en gemakkelijk te telen. Dit
ras is een verbeterde Rucola met iets voller blad.
Snelgroeiend en binnen enkele weken oogstbaar.
			
pakje 6 gram € 2,15
KROPSLA (ca. 700 z/g) Lactuca sativa var. capitata
Zaaien vanaf februari onder glas en vanaf april tot half
augustus in de vollegrond. Zaai slazaad niet bij een
temperatuur die hoger is dan 20ºC en niet in de volle zon.
Verlangt een kalkrijke, vochtige en voedzame bodem.
842 MEIKONINGIN
De bekende kropsla voor glasteelt en vroege
voorjaarsteelt.
			
pakje 2 gram € 1,95
842 A SUZAN
Oud en bekend ras. Geeft een middelgrote tot
grote goed gesloten krop. Goed bestand tegen
doorschieten. Geschikt voor zaaien van april tot
augustus.
		
pakje 1 gram € 2,15
842 B TWELLOSE GELE
Ouderwetse malse botersla voor de zomerteelt.
Goed bestand tegen warmte. Geeft goed gesloten ronde kroppen die groengeel van kleur zijn.
			
pakje 1 gram € 2,25
No.870 ZUCKERHUT

No.844 KROPSLA TIVONA
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842 C

ZWART DUITS
Een zwartzadige lichtgroene zomersla, die niet
snel doorschiet. Heeft compact, enigszins gebobbeld blad. Vooral geschikt voor de zomer- en
herfstteelt.
pakje 1 gram € 2,15
842 D HILDE 2
Geschikt voor de voorjaars- en herfstteelt.
pakje 2 gram € 1,95
843 KAGRANER SOMMER
Deze kropsla is geschikt voor zomer- en herfstteelt. Goed bestand tegen doorschieten.
			
pakje 2 gram € 1,95
843 A

WONDER DER 4 JAARGETIJDEN
Rode malse kropsla met een goede consumptie
kwaliteit.
pakje 1 gram € 2,15
844 TIVONA
Tuindersselectie. Middengroene kropsla met
sterke onderkant. Heeft een langzame open
kropvulling en is daardoor goed bestand tegen
“rand”. Geschikt voor voorjaar-, zomer- en
herfstteelt.
pakje 0,5 gram € 2,85

845 IJSBERGSLA sel. STYLIST (Bl. 1-25)
Tuindersselectie. Geeft een mooi gevormde krop
en is sterk bestand tegen “rand” en bolrot. Lang
oogsttraject met een goede veld houdbaarheid.
Aanbevolen voor het hele seizoen.
		
pakje 0,5 gram € 2,85
845 A GRAZER KRAUTHAUPTEL
Traditioneel Oostenrijkse variëteit IJssla uit de
regio rond de stad Graz. Helgroene, knapperige
bladeren met een dunne rode rand. Is schotvast
en heeft een goede meeldauwresistentie.
pakje 1 gram € 2,15
845 B SLA-ANDIJVIE BATAVIA - BLONDE DE PARIS
Een smakelijke geel/groene stevige knapperige
kropsla, Smaak vergelijkbaar met andijvie. (iets
bitter). Geschikt als rauwkost en stoofsla. (bereidingswijze als andijvie).
			
pakje 1 gram € 2,15
845 C IJSSLA - SALADIN
Dit soort vormt een grote middelgroene krop met
omvangrijk dik en gebobbeld omblad. Deze sla
heeft iets weg van ijsbergsla en Bataviasla.
Gemakkelijke groeier, die geschikt is op alle
grondsoorten. Goed bestand tegen doorschieten. Deze Ijssla is mals en heeft een goede
consumptie kwaliteit.
pakje 1 gram € 2,15
No.883 LIMKA

No.884 ENORMA, ROODBLOEIENDE PRONKER

845 D

BATAVIASLA MARAVILLA DE VERANO
Bataviasla wordt gezien, als de voorloper van de
IJssla. Deze Marravilla heeft prachtig groen met
roodgetint blad. Een kropsla die heet en vochtig
weer trotseert. Lekker knapperig en zoet.
pakje 1 gram € 1,95

EIKENBLADSLA (ca. 650 z/g)
Teeltwijze komt nagenoeg overeen met kropsla, maar
vormt geen vaste gesloten krop. Men zaait dun op regels
als snijsla of men kweekt de enkelvoudige plantjes op als
kropsla.
846 RED SALAD BOWL
Type rode eikenbladsla. Zaaien van maart tot
augustus.
pakje 2 gram € 2,15
846 A GREEN SALAD BOWL
Salad bowl is licht gekrulde eikenbladsla.
Geschikt als pluksla. Zeer groeikrachtig en
decoratief.
pakje 1 gram € 2,15
846 B COCARDE
Grote bronsrode/groene niet kroppende eikenbladsla. De lange bladeren groeien rechtopstaand in een rozet vorm vanuit het hart van de
plant en hebben de vorm van een Amerikaans
eikenblad.
pakje 1 gram € 2,35
846 C CATALOGNA
Catalogna is een bijzonder smakelijke, stevige
donkergroene (pluk) sla met lange ingesneden
bladeren. Lijkt op grove eikenbladsla. Wordt ook
wel herfsthoornbladsla genoemd. Is vroeg en
schiet niet snel door.
pakje 1 gram € 2,35
PLUK- & SNIJSLA & BLADGEWASSEN
Een mix van allerlei slatypen. Geschikt om te snijden of
te plukken. Dicht zaaien vanaf april tot augustus op rijen.
De jonge blaadjes ca. 2 cm boven de grond afsnijden,
daardoor groeien de stelen weer uit voor een volgende
oogst. Reeds na 4 weken oogstbaar.
847 BABYLEAF - SPICYMIX
Een mix van diverse slatypes en exotische (pittige) soorten. Zeer vitaminerijk. Oogstbaar ca.
3-4 weken na zaaien.
pakje 4 gram € 2,85
847 A BLADBIET RUBY RED
Deze biet heeft donkerrode bladstelen. Is geschikt voor gebruik als babyleaf. Bladnerven zijn
ook rood. Deze biet wordt gebruikt in salades,
slamix en rauwkost.
pakje 5 gram € 2,35
No.891A KELVEDON
WONDER

No.893 NORLI
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847 B

ORACH RED RUBY
Orach Red Ruby, (Atriplex hortensis) ‘Red
Ruby’, heeft een prachtige donkerrode kleur die
zal opvallen in elke tuin. Orach Red Ruby heeft
eetbare spinazieachtige bladeren, die mild zijn
van smaak.
			
pakje 4 gram € 2,15
847 C LICHTGROENE MELDE
Tuinmelde (Atriplex hortensis) heeft eetbare spinazieachtige bladeren, die mild zijn van smaak.
pakje 4 gram € 2,15
847 D BLACK SEEDED SIMPSON
Groene iets gekrulde pluksla. Voor gebruik als
stoofgroente of als (gemengde) sla (mix).
			
pakje 1,5 gram € 2,35
847 E SNIJLOF BIONDISSIMA DI TRIESTE
Een oude Italiaanse salade-lekkernij. Al na enige
weken kan begonnen worden met de oogst
van deze malse, iets bittere blaadjes. Puur of
gemengd met andere rauwkost bereiden.
pakje 3 gram € 1,95
BINDSLA (ROMANO – ROMIJNSESLA)
Bindsla is een oude groente. Middelhoog tot hoog
opgroeiend. Knapperig blad met zoete smaak. Kan lang
achtereen worden geoogst, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.
848 A PARRIS ISLAND COS
Bindsla met een lichtgroen hart. Middelhoog
tot hoog opgroeiend. Knapperig blad met zoete
smaak. Kan lang achtereen worden geoogst
zonder in kwaliteit achteruit te gaan.
pakje 1 gram € 2,35
848 B RUBENS, rood
Bindsla Rubens ziet er zeer fraai uit en groeit
gemakkelijk. Vormt een losse krop van vrij hoog
opstaande paarsachtige bladeren. Kan zowel
vers als later ook gestoofd worden gebruikt.
pakje 1 gram € 2,35
KRULSLA (ca. 650 z/g)
Zaaien vanaf april tot juli in vollegrond of vanaf maart
onder glas. Uitplanten op 30 cm.
849 LOLLO ROSSA sel. TUSKA
Tuindersselectie. Nieuw ras. Grote donkerrode
en fijngekrulde Lollo Rossa. Dit ras heeft een
zeer goede veldhoudbaarheid en een hoge
schiettolerantie. De groei is opgericht, waardoor
er minder kans op smet ontstaat. Geschikt voor
het gehele teeltseizoen. Tuska is Bremia (Bl:1-26)
		
en Nasonovia (Nr:0) resistent.
			
pakje 0,5 gram € 2,60
849 A LOLLO BIONDA
Snelgroeiende sla. Kan ook onder glas worden
geteeld. De kroppen zijn klein van omvang met
knapperig krullend gevuld blad.
			
pakje 1 gram € 2,15
EXOTISCHE GROENTEN
Veelal uit Azië en China afkomstige soorten die onder
normale omstandigheden (of onder glas geteeld) goed
willen groeien in ons klimaat. Door de snelle groei is het
raadzaam kleinere hoeveelheden in korte tussenpozen te
zaaien.
850 OSAKA RED PURPLE SEGAL
Ook wel mosterspinazie genoemd, heeft een iets
pittige smaak, net als de groene variant.
			
pakje 3 gram € 1,95
850 A TOKYO BEKANA
Type als mosterd spinazie. De gegolfde bladeren
op de smalle witte bladstelen zijn helder, licht-

groene van kleur. De bladeren zijn iets gekruld
en ruw. Het gewas leent zich uitstekend om
meerder malen te snijden. Doet het goed als babyleaf en kan het hele jaar door worden gezaaid.
(in de winter onder glas).
			
pakje 3 gram € 1,95
								
850 B MIZUNA PURPLE FRILLS Brassica juncea var.
		 Campestris
Heel fijn ingesneden blaadjes met een diep
paarse kleur. Verlangt een zonnige standplaats
en verdraagt goed vorst.
			
pakje 2 gram € 2,15
850 C GRUN IM SCHNEE
Een zeer winterharde heirloom ras uit ZuidChina. Sher Li Hong heeft lang, donker groene,
getande bladeren en een iets scherpe smaak. De
plant is rechtop groeiend en verdraagt zeer veel
vorst.
pakje 2 gram € 2,15
VELDSLA (ca. 400 z/g) Valerianella locusta
Zaaien augustus-september, breedwerpig of op rijen. Bij
droogte het pas gezaaide afdekken met folie. Raadzaam
is niet te dicht te zaaien of tijdig uitdunnen. Dit voorkomt
schimmelziekten, meeldauw en smeul.
851 VIT
Tuindersselectie. Ovaalbladig snelgroeiende
veldsla. Ook voor onder glas.
			
pakje 6 gram € 2,15
851 A

GROOT NOORDHOLLANDSE
Oud en bekend ras. Geeft langwerpige bladeren.
Zaaien in september. Zaaibed de eerste dagen
na zaaien goed vochtig houden m.b.v. een jute
zak.
pakje 6 gram € 1,95

SCHORSENEREN (ca. 70 z/g) Scorzonera hispanica
Zaaien in april op rijen. Uitdunnen op 10 cm. Verlangt een
diep losgemaakte, voedzame bodem. Oogstbaar oktober
tot februari.
852 HOFFMANS SCHWARZE PFAHL
Lange en zeer goed houdbare wortels.
			
pakje 4 gram € 3,15
852 A

VERBETERDE REUZEN NIETSCHIETERS
Kan lang blijven staan zonder in kwaliteit achteruit te gaan. Goed bestand tegen vorst. Verbouw
schorseneren op diep losgemaakte grond,
anders gaan de wortels zich vertakken. Niet te
zwaar bemesten.
			
pakje 4 gram € 2,15
						
KLISWORTEL (ca. 20 z/g) Arctium Lappa
Kliswortel Tonkinokawa Long is een Japanse variëteit van
de bekende klitwortel, waarvan de zaden zo heerlijk aan
de kleren blijven hangen. Alleen de wortels, die in dit
eerste jaar gevormd worden zijn smaakvol. De wortels
kunnen net zoals schorseneren gebruikt worden.
852 E

TONKINOKAWA
pakje 2 gram € 2,35

SNIJSELDERIJ (ca. 2000 z/g) Apium graveolens
Zaaien van april tot juni op een niet al te zonnige plaats.
Voor het zaaien het zaad een dag voorweken. Of het zaaibed met een vochtige jute zak afdekken. Deze verwijderen zodra de zaden beginnen te ontkiemen.
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Geen twee jaren achtereen op dezelfde plaats telen en
niet in combinatie met peterselie zaaien.
853 GROENE SNIJ sel. EARLY BELLE
Met donkergroen ingesneden blad. Geeft een
goede productie.
			
pakje 2 gram € 2,35
BLEEKSELDERIJ (ca. 2000 z/g) Apium graveolens
Zaaien april-mei onder glas. Eind mei uitplanten op plm.
25 cm onderlinge afstand in een greppel van ca. 20 cm
diep. De greppel gedurende het groeiseizoen enkele malen aanaarden. Niet te veel stikstof bemesting geven.
854 TALL UTAH
Middelvroeg afrijpend gewas, met donkergroene
bladstelen. Rijkdragend en robuust gewas.
pakje 0,5 gram € 2,15
KNOLSELDERIJ (ca. 2000 z/g)
Apium graveolens rapaceum
Zaaien vanaf maart onder glas. Geef voldoende water,
ook na het uitplanten. Uitplanten in 15 cm diepe greppel.
Verlangt een zeer vruchtbare en humusrijke bodem.
855 EHUD (type CEASAR)
Tuindersselectie, snelgroeiende en goed loofontwikkelende knolselderij. Bestand tegen septoriaziekte. Ontwikkeld ronde knollen, die lichtbruin
zijn van kleur. Goed bestand tegen doorschieten.
Oogstbaar ca. 75 dagen na uitplanten
			
pakje 0,5 gram € 2,35

857 A

FINO
Tuindersselectie. Goede kwaliteit, wordt niet
stokkig. Voorkom groeistilstand bij het verplanten.
pakje 1,5 gram € 2,35

TOMATEN (ca. 250-300 z/g)
Lycopersicon lycoperesicum
Zaaien april-mei onder glas. Eenmaal verspenen is
raadzaam. Na half mei buiten uitplanten op een beschutte
plaats. Tijdens de groei de zijscheuten (dieven) uit de
bladoksels verwijderen.
858 MATINA
Tuindersselectie. Geschikt voor vollegrond.
Vroeg afrijpend, snelgroeiend. Geeft middelgrote
vruchten van lichtrode kleur met een goede
zoete smaak.
pakje 0,3 gram € 2,35
858 A ST.PIERRE (Vleestomaat)
Oude Franse variëteit met grote vruchten van
150 à 180 gram. Type vleestomaat met een
goede smaak en prima kwaliteit. Geschikt voor in
de kas en in vollegrond.
pakje 0,3 gram € 2,15
858 B YELLOW PERFECTION
Heirloom ras uit Engeland. Vrij grote goudgele
tomaat van 6-7 cm diameter. Ideale salade tomaat. Sappig, heeft een dunne huid en is perfect
rond. 		
pakje 50 zaden € 2,35
858 C COEUR DE BOEUF
Coeur de Boeuf staat bekend om z’n uitstekende
smaak en uiteraard de mooie aparte vorm van
een (ossen)hart. Dit Italiaanse soort is vanwege
het lage vochtgehalte zeer gewild voor het
gebruik in pasta’s en sauzen. Coeur de Boeuf
rijpt van binnen uit en hierdoor heeft de vrucht
een mooie lichtgroene huid in contrast met het
donkerrode vruchtvlees.
pakje 50 zaden € 2,35
858 D MARMANDE
Marmande is een vrij grote vleestomaat. De vorm
is iets geribd. Het vruchtgewicht varieert sterk
van 60 tot 120 gram per vrucht.
		
pakje 0,3 gram € 2,35
858 E HELLFRUCHT
Vollegronds tomaat met een hoge opbrengst .
Hellfrucht is een krachtige groeier. Ziekteresistent, ook bij wisselvallig weer.
pakje 50 zaden € 2,35
859 ZUCKERTRAUBE (30-50 gram)
Kleinvruchtige tomaat die in trosvorm groeit en
heerlijk zoet is van smaak.
			
pakje (ca. 50 zaden) € 2,15

SNIJBIET (ca. 55 z/g) (WARMOES) Beta vulgaris
cicla
Zaaien in rijen of breedbladig van half maart tot eind juli.
Oogstbaar zijn de stelen en het blad zodra het gewas ca.
15 cm hoog is. De planten lopen opnieuw uit zodat een
tweede oogst mogelijk is.
856 GROENE WITRIBBIGE
De alom bekende snijbiet met donkergroen loof
en witte bladnerven en stelen. Wordt ook wel
zilverbiet genoemd.
pakje 8 gram € 2,15
856 A RHUBARB CHARD
Rode snijbiet. Zaaien vanaf juni. Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
			
pakje 8 gram € 2,15
856 B ERBETTE - PERPETUAL SPINAZIE
Perpetual Spinach is eigenlijk een neefje van de
snijbiet en de spinazie. De bladeren zijn 30-35
cm lang en hebben dunne stelen die meer op
spinazie lijken dan op snijbiet.
			
pakje 5 gram € 2,15
856 C FIVE COLOURS - MIX
Een prachtig snijbieten mengsel van verschillende kleuren. Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
		
859 A
			
pakje 6 gram € 2,15
					
KNOLVENKEL (ca. 130 z/g)
Foeniculum vulgare var. dulce
Zaaien van mei tot juli in een humusrijke vochtige bodem.
Uitplanten op 25-30 cm in een geultje van ca. 15 cm
859 B
diepte. Voorkom groeistoornissen bij het verplanten door
watergebrek. Tijdens de groei geleidelijk het geultje aanaarden, waardoor er mooie witte knollen ontstaan.
857 ROMANESCO
Geeft vrij forse knollen van 500 tot 1000 gram.
Goed afrijpend en resistent. Geschikt voor late
oogst.
pakje 3 gram € 1,95
								

CERISE (50-60 gram)
Cerise is een zeer attractief tomaatje van 50 à
60 gram. De vruchten hebben een donkerrode
purper-glimmende kleur en een bijzonder zoete
smaak.
			
pakje (ca. 50 zaden) € 2,15
SAN MARZANO
Langwerpige lichtrode tomaat met vruchten tot
80 gram. Als pasta- en roma tomaat zeer geliefd.
Het is een ideale inmaaktomaat omdat deze tomaat zeer vlezig en droog is. Uitstekend geschikt
voor het maken van Italiaanse saus.
pakje 0,5 gram € 1,95
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859 C

ACE 55 VF
Deze struiktomaat rijpt tamelijk vroeg en is dus
minder vatbaar voor de tomatenziekte. De vrij
grote vruchten (200-250 gr) smaken zoals een
echte Hollandse tomaat smaken moet: vol,
tamelijk zoet met weinig zuur.
pakje 0,3 gram € 1,95

TUINKERS (ca. 400 z/g) Lepidium sativum
Zaaien van maart tot september. Zaaien kan zowel binnenshuis als buiten in de vollegrond. Zeer vitaminerijk.
860 GROENE, fijnbladige.
			
pakje 10 gram € 1,95
860 A BARBARAKRUID
Ook wel wintertuinkers genoemd. Zaaien vanaf
mei tot in september. Hoe vroeger u zaait, hoe
hoger het gewas. Oogstbaar tot in het
daaropvolgende voorjaar. pakje 4 gram € 1,95
860 B GROOTBLADIG
Kan zowel buiten als binnen worden geteeld. De
jonge blaadjes met stelen zijn smakelijk en gezond. Kiemt en groeit snel, dus met regelmatige
tussenpozen zaaien.
pakje 10 gram € 1,95
WATERKERS (ca.950 z/g.) Nasturtium Officinale
Een overblijvende moerasplant, die algemeen in en aan
water (zuiver zoet water) voorkomt. De krokante bladeren
vormen een goed toekruid bij allerlei salades, als garnering en bij vleesgerechten. De smaak is licht pikant.
860 C GROENE
Zaai in een natte grond en dek af met een dun
laagje aarde van 0,5 cm. De planten zullen snel
kiemen. De blaadjes kunnen na enkele weken in
een jong stadium al worden geplukt. Het gewas
groeit weer aan zodat verschillende keren kan
worden geoogst.
pakje 1 gram € 2,15
UIEN (ca. 250 z/g) Allium cepa
Zaaien vanaf half maart tot mei op regels. Tijdig uitdunnen. Uien na de oogst eerst goed laten drogen op de tuin,
daarna luchtig en droog bewaren.
								
861 STURON
Middelvroege ronde ui met geelbruine schil. Ook
geschikt voor teelt als plantui en loofui. Zeer
goed bewaarbaar.
			
pakje 3 gram € 1,95
861 A RIJNSBURGER 4
Bolronde gele bewaarui.
			
pakje 3 gram € 1,95
861 B

NOORDHOLLANDSE BLOEDRODE
Bloedrode ui, ook geschikt voor lichtere gronden,
en is goed bewaarbaar. Iets milder van smaak
dan de gele uien.
pakje 3 gram € 1,95
861 C LANGE VAN FLORENCE
Ui Red long of Florence is een flesvormige ui met
een mooie rode kleur. De smaak is mild en zoet.
Geschikt om als sla-uitje te gebruiken. Deze ui is
niet geschikt voor bewaring.
pakje 3 gram € 2,15
STENGEL- of BLADUI (ca. 280 z/g) Allium cepa
Zaaien in februari onder glas, of vanaf maart-april buiten.
Ook kan men zaaien vanaf half augustus. Uitplanten in
een 10 à 15 cm diep geultje. Dit geleidelijk aanaarden tijdens het groeiseizoen. Teeltwijze komt nagenoeg overeen
met prei.

862 LONG WHITE sel RAMROD
Productief gewas met lange witte schacht.
		
pakje ca.700 zaden € 2,15
BOSUIEN (ca. 270 z/g) Allium cepa
Zaaien van eind maart tot juni op regels. Oogstbaar wanneer de stelen een dikte hebben bereikt van een potlood.
Het loof en de bolletjes zijn te gebruiken in rauwkost.
863 WITTE VAN LISSABON
Pikant van smaak, fijn gesneden ook heerlijk te
gebruiken in salades.
			
pakje 4 gram € 2,15
WORTELEN (ca. 650 z/g) Daucus carota
ssp. sativus
Zomerwortelen zaaien van maart tot augustus. Winterwortelen zaaien van april tot eind mei. Winterwortelen niet
te dik zaaien. Wortelen verlangen een goed losgemaakte
bodem. Geen verse mest gebruiken. Ook kunt u wortelen
in combinatie zaaien met uien en kamille om aantasting
van wortelvlieg te voorkomen.
ZOMERWORTELEN
864 AMSTERDAMSE sel. AMFINE
Tuindersselectie. Vroeg afrijpende met spitse
punt. Ook geschikt als bospeen.
			
pakje 3,5 gram € 2,35
866 NANTES - 2
Bekende halflange stomppuntige zomerwortel.
pakje 6 gram € 2,15
865 ROTHILD
Wortel met een zeer hoog caroteengehalte. Geeft
een lange conisch gevormde wortel met stompe
punt, die ook zeer goed houdbaar is na oogst.
			
pakje 4 gram € 2,35
866 A FLYAWAY F1 (Wortelvlieg resistent)
Een nieuwe zomerwortelhybride, die nagenoeg
resistent is tegen aantasting van de wortelvlieg.
De wortel is breedgeschouderd en stomppuntig. Enigszins lijkend op Nantes type, doch iets
groffer. De wortels hebben een gladde schil en
inwendig een goede kleur.
pakje 600 zaden € 2.60
WINTERWORTELEN
867 BERLICUMER - 2
Halflange, gladde cylindrische wortel met
stompe punt.
			
pakje 6 gram € 2,15
867 A FLAKEESE - 2
Lange dikke grove winterwortel.
			
pakje 6 gram € 2,15
No.1972 BLAUWE
LUPINEN

No.1976
INCARNAATKLAVER
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WITLOF (ca. 550 z/g) Chichorium intybus var.
foliosum
Dun zaaien van mei tot juli. Verlangt een voedzame
bodem. Rooien vanaf oktober. De wortels met loof enkele
dagen laten liggen voordat men het loof 2 à 3 cm boven
de wortel afsnijdt. Daarna de pennen opzetten (inkuilen). Dit inkuilen kan op 2 manieren, nl. met dekgrond
en zonder dekgrond. Met dekgrond worden de wortels
in een 30 cm diepe kuil zetten en afdekken met aarde.
Zonder dekgrond worden de wortels in een kist met een
laagje zand plaatsen. Het zand goed vochtig maken en
het geheel afdekken met zwart folie. Oogstbaar binnen 6
weken na opzetten. Afhankelijk van temperatuur.
868 A HOLLANDSE MIDDELVROEGE
Vormt lange slanke kroppen.
			
pakje 2 gram € 1,95
868 TARDIVO
Tuindersselectie. Middelvroeg type met hoge
productie. Ook geschikt voor opkweken zonder
dekgrond. Buikig type als Mechelse, met goede
kropsluiting. Oogstbaar nov.-april.
			
pakje 1 gram € 3,15
ROODLOF (ca. 550 z/g)
Uit Italië afkomstige groente als type tussen kropsla en
groenlof. De teeltwijze is gelijk aan groenlof, maar geeft
een meer rondere krop. Belangrijk is het verschil tussen
dag- en nachttemperatuur van ca. 10ºC om een mooie
krop en kleur te verkrijgen. Daarom zaaien in juli en uitplanten op 40 cm.
869 PALLA ROSSA sel. MAVRIK
Tuindersselectie. Vormt een donkerrode krop.
Komt in het najaar bij lagere temperatuur goed
op kleur.
			
pakje 1 gram € 2,15
869 B RADICCHIO GRUMOLO VERDE
Grumolo verde vormt kleine groene rosetvormige
kropjes en is goed winterhard.
pakje 1,5 gram € 2,15
869 C RADDICCHIO ROSSA DI VERONA
Rossa di Verona vormt rode kroppen en is bij
voorkeur in de zomer-herfst te telen.
Bij lagere temperaturen ontstaat de donkerrode
kleur.
pakje 2 gram € 2,15
869 D RADDICHIO CATALOGNA FRASTIGLIATA
Vormt zeer langwerpig dun blad, diep ingesneden met puntig uiteinde en witte bladnerf. Binnen- en buitenblad worden afzonderlijk bereidt
wegens verschil in malsheid.
pakje 1,5 gram € 2,15
GROENLOF (ca. 500 z/g)
Zaaien van half juni tot eind juli. Eerder uitzaaien bevordert het doorschieten. Uitdunnen op 25 cm. Oogstbaar
van oktober tot december.
870 ZUCKERHUT
Oud ras met veel loof ontwikkeling en goede
smaak. Zaaien na de langste dag.
			
pakje 2 gram € 2,35

BONEN-PEULVRUCHTEN
-SPINAZIE
STOKSNIJBONEN (1000 zd = 500-700 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli. Bij elke stok ca. 4 tot 7
bonen. Onderlinge stokafstand ca. 60 cm. Raadzaam is
						
						
						

de stokkenrij noord-zuid te plaatsen om de bonen zoveel
mogelijk zonlicht te bieden.
883 LIMKA, zonder draad
Tuindersselectie. Vroeg afrijpende snijboon, ook
geschikt voor kasteelt. Peullengte 22-24 cm.
			
pakje 50 gram € 3,45
883 A HELDA, zonder draad
Tuindersselectie. Sterk en rijkdragend gewas,
bestand tegen rolmozaikvirus. Peullengte 21-23
cm.		
pakje 50 gram € 2,60
STOKPRONKBONEN (1000 zd = 1000-1200 g)
Zaaien mei-juni en groeit verder als stoksnijbonen. Bij
elke stok 3 tot 4 bonen leggen. De roodbloeiende heeft
een bruingroen gevlekte peul en wordt ook wel als sierboon geteeld.
884 ENORMA, ROODBLOEIENDE PRONKER
Lange smalle peulen, met peullengte ca. 33-35
cm. Jong plukken.
pakje 75 gram € 3,80
STOKSLABONEN (1000 zd = 280-450 g)
Zaaien vanaf half mei tot eind juni. Bij elke stok ca. 5 tot
7 bonen leggen. Onderlinge afstand stokken ca. 60 cm.
Geen verse mest gebruiken.
885 A MECHELSE TROS
Is een rijkdragend gewas waarvan de boontjes in
trosjes aan de plant hangen.
			
pakje 50 gram € 2,60
885 B NECKARGOLD
Ronde gele spekboon van 27-28 cm. lengte.
Ideaal ook als snijboon te gebruiken.
pakje 50 gram € 2,35
885 NECKARKÖNINGIN Spekboon zonder draad
Ronde vlezige spekboon van 27-28 cm lengte.
			
pakje 50 gram € 2,35
886 COBRA zonder draad
Zeer vroeg afrijpende slaboon. Ook geschikt
voor kasteelt. Lengte van de boon ca. 20 cm. De
vorm van de boon is rond en donkergroen van
kleur. Zwartzadig.
pakje 50 gram € 3,80
STAMSSNIJBONEN (1000 zd = 375-450 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli in de vollegrond. Vanaf half
april onder glas opkweken en na half mei uitplanten is
ook mogelijk. Bij rijenteelt is de rijafstand ca. 50 cm. In
de rij wordt om de 10-15 cm 2 tot 3 bonen gelegd. Bij
pollenteelt blijft de rijafstand 50 cm. Nu om de 40-50 cm
legt men 4-5 bonen bij elkaar.
886 B NASSAU, zonder draad
Nassau is een groene platpeulige stamsnijboon
(17 mm breed, 16 cm lang). Het is een bijzonder sterk ras. Resistent tegen vlekken- (A) en
vetvlekkenziekte (Ps), alsmede bonen-rolmozaïekvirus (V1).
pakje 50 gram € 3,15
STAMSLABONEN (1000 zd = 180-330 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli in de vollegrond. Vanaf half
april onder glas opkweken en na half mei uitplanten is
ook mogelijk. Bij rijenteelt is de rijafstand ca. 50 cm. In
de rij wordt om de 10-15 cm 2 tot 3 bonen gelegd. Bij
pollenteelt blijft de rijafstand 50 cm. Nu om de 40-50 cm
legt men 4-5 bonen bij elkaar.
887 SPEEDY, zonder draad
Rondvormig fijnhulsig type stamslaboon (ca.1314 cm lengte). Frisgroen van kleur.
			
pakje 50 gram € 2,60
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888 MAXI, zonder draad.
Lange donkergroene peul. Heeft een goede
smaak. Lengte ca. 16-18 cm.
			
pakje 50 gram € 2,60
888 A COMPASS, zonder draad
Compass is een extra dunne sperzieboon van
het type haricot vert (<6,5 mm) met lange (12-14
cm). Rechte peulen en een bijzonder mooie
plantarchitectuur. De Compass is donkergroen
en heeft een zeer goede smaak. Zeer makkelijk
te plukken. Resistent tegen vetvlekkenziekte
(Ps), anthracnose (A) en bonenrolmozaïekvirus
(V1).
pakje 50 gram € 3,45
888 B FARADAY, zonder draad.
Faraday is een nieuw professioneel ras sinds
2010. Een zeer fijne boon (6,5–8 mm) van het
type haricot vert, met bijzonder uniforme,
lange (13-14 cm). Peulen, met een mooie donkere kleur. Dit ras heeft een ruime oogstperiode
en goede houdbaarheid, waardoor het zowel
geschikt is voor industrie als voor verse markt.
Resistent tegen vlekken- (A) en vetvlekkenziekte
(Ps), alsmede bonenrolmozaïekvirus (V1).
			
pakje 50 gram € 3,45
888 E VALDOR, zonder draad.
Valdor is een fijne wasboon (6,5-8 mm breed, 1214 cm lang). Kleuren in een vroeg stadium naar
geel. Resistent tegen vlekken-(A) en vetvlekkenziekte (Ps), alsmede bonenrolmozaïekvirus (V1).
			
pakje 50 gram € 3,45
887 B SAXA
Oud ras dat zeer vroeg gezet kan worden, goed
bestand tegen ongunstig weer. Bruinzadig.
			
pakje 50 gram € 2,35
887 C FERRARI, zonder draad
Productief ras met fijne draadloze bonen. De
mooie donkergroene glanzende peulen worden
zo’n 13-14 cm. lang (8-9 mm doorsnee). Stevig
gewas, heeft niet of nauwelijks ondersteuning
nodig. De peulen regelmatig plukken zodat ze
niet te groot worden. Resistent tegen brandvlekken, vetvlekken en het bonen mozaïekvirus.
Pakje 25 gram € 2,35

888 L

888 N

Het is een eivormige boon, dus niet helemaal
kogelrond en kookt ook niet stuk, zoals de
Noordhollandse bruine boon.
pakje 50 gram € 2,85
DRENTSE KIEVITSBOON (stam-struikboon)
Er zijn verschillende soorten kievitsbonen, deze
stamdroogboon is afkomstig van de Drentse
zandgronden. Prachtig van kleur en de smaak is
wat zachter en fijner dan die van bruine bonen.
Pakje 25 gram € 3,45
TURTLE BEAN (stam of struikboon)
De Turtle bean is een kleine glimmende zwarte
boon met een dichte, vleesachtige stevige textuur en een smaak. De smaak heeft wat weg van
champignons. Deze boon wordt veel gebruikt in
Mexicaanse gerechten. Wat deze boon onderscheidt van de andere bonen is het hoge gehalte
aan antioxidanten.
Pakje 25 gram € 3,45

TUINBONEN (1000 zd = 500-950 g)
Zaaien vanaf eind februari tot half april. Groeit op alle
grondsoorten met een losse bodem. Zaaien in rijen van
80 cm onderlinge afstand. In de rij elke 15 cm 2 à 3 bonen leggen (ook wel elke 5 cm 1 boon). Luis op tuinbonen
kunt u voorkomen door vroeg te poten en tussen de rijen
door dille te zaaien.
889 VERBETERDE WITKIEM
Vroeg afrijpend type tuinboon, bruinkokend.
			
pakje 75 gram € 2,35
889 A EXPRESS sel. ELEONORA
Het Express-type is wat later afrijpend dan
gewone witkiem, en geeft een fijnere peul. De
planten worden 80-100 cm hoog en de peulen14-16 cm lang met vier of vijf kleine zaden per
peul. De zaden zijn grijswit met witte navel. Zeer
fijne kwaliteit tuinboon.
		
pakje 75 gram € 2,60
890 SUPER-AQUADULCE
Dit ras vormt een lange peul met 8 of 9 zaden.
Dit soort is goed bestand tegen vorst en kan al
in oktober worden gezaaid. Hiermee wordt de
oogst vervroegd naar half/eind mei, waardoor
aantasting van bonenluis ook wordt voorkomen.
Bruinkokend.
pakje 75 gram € 2,85

HARDSCHILLIGE BONEN
Zaaitijd: mei. Weinig ziektegevoelig. De peulen hebben
een perkamentachtig vlies, dus alleen de zaden voor
DOPERWTEN (1000 zd = 180-220 g)
consumptie gebruiken. Het gewas kan vrij lang op het
Zaaien vanaf maart tot half mei. Voor vroege uitzaai en
veld blijven staan, maar om alle zaden goed af te laten
oogst neemt men een rondzadig type, voor latere uitzaai
rijpen en dorsbaar te maken, is het verstandig om in sepeen gekreuktzadig type. Zaaien in rijen met een ondertember de planten op te trekken. In bosjes geknoopt en
linge rijafstand van 50 cm. In de rij iedere 3-4 cm 1 erwt.
opgehangen, kunnen deze nadrogen. De gedorste zaden
Verlangt een losse bodem, geen verse mest gebruiken.
droog bewaren. Mocht u last van de bonenkever hebben
De hoogte varieert per soort. Raadzaam is bij deze stam(kleine gaatjes in de zaden zichtbaar), dan de bonen gedoperwten ook gaas of rijshout te plaatsen.
durende een paar dagen in de diepvries leggen (-18 C).
891 A KELVEDON WONDER (ca.60 cm)
888 H STOKKIEVITS (stok)
Gekreuktzadig, van oudsher bekend ras.
Stokdroogboon is een sterk gewas met bonen
			
pakje 50 gram € 2,15
die er uit zien als kievitseieren. Deze soort heeft
891 KARINA (ca.60-80 cm)
na het koken een dunne, zachte schil. Zowel de
Ook geschikt voor vroege uitzaai in februari
peul als zaden zijn fraai rood bont gespikkeld.
onder glas. Karina kenmerkt zich door een conAlleen de zaden zijn te consumeren na drogen.
stante groei en een hoge opbrengst.
			
Pakje 50 gram € 2,35
			
pakje 50 gram € 2,35
888 K BRUINE KOGELBOON
891 B EERSTE VROEGE MEI (110-120 cm)
De bruine kogelboon komt van oorsprong uit
Rondzadig ras (geel kleurig) met 6 tot 8 erwten
Walcheren. (Zeeuwse kogelboon). Het is een
per peul. Kan vanaf februari worden gezaaid.
stamdroogboon die geen steun nodig heeft.
			
pakje 50 gram € 2,85
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891 C
		

AMBASSADOR semi bladloos
(hoogte 70-90 cm)
Middelvroeg afrijpend ras, semi - bladloos voor
gemakkelijk plukken. De peulen zijn stomppuntig, met dikke donker groene ronde erwten.
Uitstekende weerstand tegen meeldauw en
fusarium verwelkingsziekte. Ambassadeur is een
van de meest gebruikte rassen voor commerciële
productie.
pakje 50 gram € 3,45

891 D

RONDO (70-80 cm)
Gekreuktzadige stamdoperwt, die ook wordt
gebruikt in de conservenindustrie. Geeft een
hoge opbrengst aan erwten. Een tot twee peulen
per bloemzetting met daarin gemiddeld 9 tot
10 erwten. Rijkdragend en resistent ras tegen
fusarium en mozaikvirus.
pakje 50 gram € 2,35

RIJSCAPUCIJNERS (hoge) (1000 zd = 250-300 g)
Capucijners zijn evenals bruine bonen een smakelijke en
voedzame winterkost. Kunnen gedroogd lang worden bewaard. Zaaitijd maart-april. Rijafstand gaas of rijshout 100
cm. Zaaiafstand in de rij, elke 4 à 5 cm 1 capucijnererwt.
892 BLAUWSCHOKKERS (170-190 cm)
Rijsblauwschokker, zaaitijd maart-april.
			
pakje 50 gram € 2,85
892 A ROZIJNERWT
Ouderwetse Grauwe capucijnererwt. De naam
doet het al vermoeden omdat het zaad in gedroogde toestand op rozijnen lijkt. Hoogte ca.
80-120 cm.
pakje 50 gram € 3,45
STAM PEULEN (1000 zd = 230-280 g)
Zaaitijd eind februari tot mei. Verlangt een voedzame en
goed vochtdoorlatende bodem. Onderlinge rijafstand
voor stampeulen ca. 50 cm. In de rij op elke 3 à 4 cm
afstand. Raadzaam is om peulen altijd jong te plukken.
893 NORLI (60-80 cm)
Middelvroeg type, rijkdragend gewas.
			
pakje 50 gram € 2,15
893 B AMBROSIA (70-90 cm)
Rijkdragend gewas met middelgrote lichtgroene
peulen. Goede opbrengst en goed zoet van
smaak. Raadzaam is deze stampeul wel langs
gaas te geleiden.
pakje 50 gram € 3,45
RIJSPEULEN (hoge)
Zaaitijd eind februari tot mei. Verlangt een voedzame en
goed vochtdoorlatende bodem. Onderlinge rijafstand
voor rijspeulen ca. 100 cm. In de rij op elke 3 à 4 cm
afstand. Raadzaam is om peulen altijd jong te plukken.
894 HERAUT (120-140 cm)
Rijkdragend en middelvroeg afrijpend.
			
pakje 50 gram € 3,15
894 A GRIJZE ROODBLOEIERS (90-110 cm)
Geeft een rijkdragend gewas, iets fijnere peul.
Laat afrijpend.
pakje 50 gram € 3,15
894 B HENDRIKS (180-200 cm)
Rijspeul Hendriks groeit lang door, met een
lange oogstperiode. Zeer betrouwbaar en sterk
ras. Weinig gevoelig voor Fusarium.  De Hendriks
heeft een hoogte van ruim 2 meter. Peulen in een
iets ouder stadium (zaden net zichtbaar) zijn wat
zoeter dan de zeer jonge peulen!
pakje 50 gram € 3,45

894 C

ZWITSERSE REUZEN (150-170)
Groot en zoet! Zwitserse reuzen moeten langgaas of rijshout geteeld worden. volgens heerlijke zoete peulen. Grote peulen ca. 12 cm.
Zwitserse reuzen gedijen goed, zoals de meeste
groenten, op bemeste grond. Geef echter niet
teveel stikstof want dan vormt de plant veel blad
en weinig peultjes.
Pakje 25 gram € 3,45

NIEUWZEELANDSE SPINAZIE (Tetragonia expansa)
Verlangt een humusrijke en vruchtbare bodem. Het is een
warmteminnend soort, dus telen op een beschutte plaats
in de tuin. Omdat de blaadjes na oogst weer aangroeien,
kunt u blijven plukken tot de vorst invalt. De zaden ca. 1
dag in water voorweken alvorens te zaaien.
895 NIEUW ZEELANDSE SPINAZIE
pakje 10 gram € 2,35
SPINAZIE (65-90 z/g)
Verlangt een vochthoudende, humusrijke bodem, die flink
wat kalk bevat. Gebruik niet te veel stikstofhoudende
meststof, daar anders ophoping van nitraat in het blad
plaats vindt. Bemesten met stalmest en bloedmeel is
raadzaam. Zaaien van februari tot oktober, afhankelijk van
het type zaad. Onder platglas of in een dieptebak is het
mogelijk om het gehele jaar door spinazie te telen. Dicht
geslagen bodem heeft een ongunstige invloed op de
groei, houdt de bodem open door te schoffelen.
896 CORVAIR F1 hybride (1-11, 13)
Tuindersselectie, 1-11, 13, wolfresistent, met
donkergroen ovaal semi gesavooid opgericht
blad. Zaaibaar vanaf maart tot half september,
ook geschikt voor kasteelt in december-januari.
Traagschietende spinazie. Door de hoge productiviteit en uniforme groei is dit een zeer aanbevolen soort.
pakje 50 gram € 4,50
896 A VROEG REUZENBLAD (scherpzaad)
Voor zaaien onder glas vanaf februari tot april en
vanaf september. Scherpzaad.
			
pakje 50 gram € 2,15
896 B RONDZAAD-ZOMER
Voor zomer en vroege herfst uitzaai. Rondzaad.
			
pakje 50 gram € 2,15
896 C WINTERREUZEN
Winterreuzen is het klassieke winterspinazieras.
Geeft een vrij groot, donkergroen blad. De planten worden op ruimplantafstand geteeld.
pakje 50 gram € 2,60

PLANTUIEN-SJALOTTENKNOFLOOK
SJALOTTEN
(maat 7-15) NAK-G gekeurde exportkwaliteit
Planttijd van maart tot mei op rijen met een onderlinge afstand van ca. 10 à 15 cm. Na de oogst de sjalotten enige
tijd op de tuin laten liggen om na te rijpen.
Zie voor actuele prijzen en beschikbaarheid op
www.biologischzaad.nl
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897 RED SUN, rode sjalot,
Sjalot met roodbruine huid en rode schil. De
opbrengst is goed en kan mits goed gedroogd
ook goed worden bewaard.
afvulgewicht ca. 500 gram € 3,45
ca. 1000 gram (2 x 500 g) € 6,20
PLANTUIEN
Planttijd maart tot mei op rijen met een rijafstand van 25
cm. In de rij 10 cm uit elkaar. Na de oogst de plantuien
enige tijd op de tuin laten drogen.
898 STURON (maat 10-21), gele plantui
Verbetering van het ras Stuttgarter en rijpt iets
later af. Ook geschikt voor professionele teelt,
een goede bewaarbare plantui. Voor de teelt is
100% biologisch zaad gebruikt.
verpakking ca. 250 gram € 2,85
898 A KAMAL (maat 10-21), rode plantui
Kamal is een rode hybride ui. Kwalitatief is deze
ui sterk en daardoor goed bewaarbaar. Planttijd
is april. Voor de teelt is 100% biologisch zaad
gebruikt.
verpakking ca. 250 gram € 3,45
(Leverbaar vanaf half februari)
WINTER PLANTUIEN
Planttijd van oktober tot eind november. Tegen hele
strenge vorst is afdekken raadzaam. Plantafstand 10 x 15
cm. Deze plantui wordt geoogst als bosui in het vroege
voorjaar.
898 C RADAR (type gele Sturon) (maat 10-21)
Hoog ovale gele plantui, ook voor teelt onder
glas. Planttijd tot eind november. Oogsten vanaf
maart, bij normale voorjaarsteelt juni-juli.
		
afvulgewicht ca. 250 gram € 3,15
(Leverbaar vanaf september tot half november,
zolang de voorraad strekt !!)
KNOFLOOK BOLLEN
Planttijd van oktober/november of in maart op rijen.
Plantafstand ca. 15 cm. Onderlinge afstand ca. 10 cm.
De bollen pellen en de teentjes uitzetten. Verdraagt geen
natte grond. Tegen hele strenge vorst afdekken.
899 FLAVOR (Voorjaarsknoflook)
Leverbaar v.a. december tot in april.
Verpakking netzakje met 3 grote bollen of 25-30
losse teentjes naar beschikbaarheid. 		
		
verpakking € 3,80
899 A VALLELADO (Najaarsknoflook)
Leverbaar vanaf september tot december. Zie
voor teeltaanwijzing onze download bij Webformulieren op www.biologischzaad.nl. Verpakking netzakje met 3 grote bollen of 25-30 losse
teentjes naar beschikbaarheid.
			
verpakking € 3,80

een lichte plaats, hierdoor groeien de kiemen stevig. Plant
de pootaardappelen niet te vroeg en niet te diep, ca. 5 cm
tuingrond om af te dekken is ruim voldoende.
Aantal knollen per kilo: maat 28-35 gemiddeld ca. 40
stuks; maat 28-40 gemiddeld ca. 32 stuks.
SOLIST AM-ras
A 28/35
1 kg
€ 5,45
ANNA BELLE AM-ras
A 28/32
1 kg
€ 5,25
FRIESLANDER AM-ras
A 28/40
1 kg
€ 5,25
TRIPLO AM-ras
A 28/35
1 kg
€ 5,25
VITABELLA AM-ras
A 28/35 1 kg
€ 5,25
BALLERINA AM-ras
A 28/35
1 kg
€ 5,45
BIONICA AM-ras		
A 28/35
1 kg
€ 5,25
MONALISA
A 28/35
1 kg
€ 4,95
DITTA AM-ras 		
A 28/35
1 kg
€ 4,95
CAROLUS
A 28/35
1 kg
€ 5,25
RAJA AM-ras 		
A 28/40
1 kg
€ 5,25
TOLUCA AM-ras		
A 28/35
1 kg
€ 5,25
SARPO MIRA
A 28/35
1 kg
€ 5,45
AGRIA AM-ras 		
A 28/35
1 kg
€ 4,95
					
Prijzen zijn indicatief. Wijzigingen onder voorbehouden, maatvoering kan afwijken. Grote hoeveelheden
op aanvraag.
Op internet hebben wij ook aparte rassen biologische
pootaardappelen te koop, bv. Blaue Elise, Rosalinde,
Schwarze Ungarin, Linzer delikatess, Kaiserinnen, Mandelpotatis, Rote Emma, enz. Deze soorten zijn alleen op
internet te koop, de voorraad is hiervan zeer beperkt.
Zie voor actuele prijzen en beschikbaarheid op
www.biologischzaad.nl

TUINKRUIDEN

870 B ANIJS, eenjarig
Anijs wordt als aromatiserend kruid gebruikt in
verschillende gerechten. Daarnaast staat het
bekend als kruid met een medicinale werking.
			
pakje 2 gram € 1,95
871 BASILICUM GENOVESE sel.SUPER SWEET
		
ASHALIM
Geeft grote tongvormige bladeren met een fijn
aroma.
pakje 1,5 gram € 1,95
871 A RODE BASILICUM sel.RUBIN
Dit soort produceert een diep intens rode kleur
blad.
			
pakje 1 gram € 2,15
871 B KANEEL BASILICUM
Dit soort bezit een typische kaneelsmaak
			
pakje 1 gram € 2,15
871 C CITROEN BASILICIM - Lemon Sweet
Deze basilicum is afkomstig uit Indonesië en
heeft een pittig citroenaroma.
Alle pootaardappelen zijn afkomstig van de kleigrond. De
pakje 1 gram € 2,15
pootaardappelen zijn voorverpakt in netzakjes, voorzien
871 D POTBASILICUM - GRECO A PALLA
van een verpakkingslabel met daarop vermelding van
Greco A Palla is een basilicumsoort met zeer
herkomst, soort, maat en klasse.
fijne bladeren en een goede basilicum smaak.
Levering is mogelijk mits vorstvrij weer vanaf begin februDeze potbasilicum groeit van alle basilicumsari. Na ontvangst van de pootaardappelen, deze direct uit
oorten het best in een kouder klimaat en is voor
de netverpakking halen en in dunne lagen in kistjes koel
noordelijk gelegen gebieden ideaal. Het plantje
maar vorstvrij wegzetten. Indien u wilt voorkiemen, zet
blijft compact en heeft mooie intens groene
dan de pootaardappelen gedurende 3 à 4 weken vóór het
blaadjes en zeer geschikt als potbasilicum
uitpoten op een warmere plaats (ca. 12-14 graden) en
pakje 1 gram € 2,15
						 								
						 								
								

POOTAARDAPPELEN
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872 BIESLOOK sel. POLYVIT
Het dunne lange uienloof geeft een heerlijk zachte uiensmaak. Over een lang traject oogstbaar.
			
pakje 1 gram € 1,95
872 A CHINESE BIESLOOK (KNOFLOOK-BIES
		 LOOK)
Zaaien vanaf maart-april op rijen. Het gewas is
net als bieslook en is bijna zo scherp van smaak
als echte knoflook.
pakje 1 gram € 1,95
873 BONENKRUID
Zaaien april tot juni. Voordat de plant in bloei
komt de blaadjes en de jonge bladstelen oogsten.
pakje 1 gram € 1,95
873 A BORAGE of KOMKOMMERKRUID (Borago
		
officinalis) eenjarig
Zaaien vanaf februari tot augustus. De smaak
komt overeen met komkommers. Plantafstand
ca 25 cm. De blaadjes moeten jong worden
geplukt.
				
pakje 4 gram € 1,95
874 CITROENMELISSE
Zaaien vanaf mei, geurt naar citroen.
			
pakje 1 gram € 2,15
875 DILLE, sel. BOUQUE
Zaaien april tot juni. Ook zeer decoratief in de
bloemenborder.
pakje 2,5 gram € 1,95
875 A DRAGON meerjarig.
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca.40
cm. De blaadjes kunnen vanaf het voorjaar tot
het najaar worden geoogst.
			
pakje 0,2 gram € 1,95
875 B HYSOP (Hyssopus officinalis) meerjarig.
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca 45
cm. Hoogte ca 75 cm. De blaadjes kunnen het
hele jaar door worden geoogst.
			
pakje 1 gram € 2,15
876 KAMILLE DUITSE
Zaaien vanaf maart onder glas.
			
pakje 0,3 gram € 2,15
877 KERVEL GROENE KRUL
Zaaien maart tot september. Voor de bloei de
jonge blaadjes oogsten.
			
pakje 4 gram € 2,15
876 A KUMMEL of KARWIJ
Zaaien in mei. Uitdunnen en laten overwinteren.
Zal in het daaropvolgende jaar bloeien.
pakje 2,5 gram € 2,15
878 KORIANDER
Zaaien in april, bloeit met witte zaadschermen.
		
pakje 4 gram € 1,95
878 A LAVENDEL
Lavendel (Lavandula officinalis) is een meerjarig
kruid uit het Middellandse-Zeegebied. De prachtig bloeiende, heerlijk geurende, struikachtige
planten zijn een prachtige aanwinst in de tuin.
		
pakje 0,5 gram € 2,15
879 MAGGIKRUID, meerjarig
Zaaien maart-juni.
pakje 1 gram € 2,15
880 OREGANO, wilde Marjolein
Zaaien onder glas vanaf april, van mei tot augustus in de vollegrond. Matig winterhard.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
880 A PIMPERNEL (Poterium sanquisorba) meerja		 rig
Zaaien vanaf april, uitdunnen of uitplanten op 40
cm onderlinge afstand. Hoogte ca. 50 cm. Men
kan hiervan het gehele jaar oogsten.
			
pakje 1 gram € 1,95

881 ROZEMARIJN, meerjarig
Zaaien onder glas of in juni vollegrond. Gevoelig
voor nachtvorst.
			
pakje 0,2 gram € 2,15
881 A SALIE (Salvia officinalis) meerjarig
Zaaien van april tot juni vollegrond. Uitplanten
op 35 cm onderlinge afstand. Het gewas in het
tweede jaar niet in bloei laten komen, maar
terugsnoeien.
pakje 1 gram € 2,15
882 THIJM DUITSE WINTER
Zaaien in mei. Te oogsten zijn de blaadjes en
jonge stengeltoppen.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
882 A VENKELKRUID, eenjarig
Mooie decoratieve planten met fijn draadvormig
loof en gele bloemschermen. Het gewas kan een
hoogte bereiken van 140 tot 200 cm.
pakje 2 gram € 2,15

SPRUITGROENTE
Gemakkelijk zelf te telen binnenshuis. Voor teelt op watercultuur heeft u nodig: een weckfles, postelastiek,
broeidoek of stukje horregaas en zaad. U doet een
hoeveelheid zaad in de weckfles, water bijvoegen en ca.
6 uur laten voorweken. Afdekken met gaas of broeidoek
m.b.v. elastiek om de rand van de weckfles, het overtollige water af laten gieten en schuin op de kop weg zetten
op een schaaltje in een keukenkast. Driemaal daags
spoelen: water erop laten lopen, even schudden en weer
afgieten en donker wegzetten. Na ca. 3 dagen kunt u
oogsten. Zeer vitaminerijk, gemakkelijk te doen binnenshuis. Sommige zaden als basilicum, tuinkers, mosterkers
en rucola kunnen beter in zand worden geteeld. Een laag
schaaltje of onderzetter hiervoor gebruiken wil prima,
vul het met fijne potaarde of zaai- en stekgrond. Zaai
de zaadjes en dek het af met een dun laagje potgrond.
Plaats het in de vensterbank en geef dagelijks water. Ook
een mogelijkheid is om de zaden op viltpapier/keukenrol
(4 slagen dik) te zaaien eventueel met daaronder een
bevloeiingsmatje om het vocht langer vast te houden.
Plaats het in de vensterbank en geef dagelijks water.
1981
TUINKERS Zaaibaar in potaarde
				
50 gram € 2,35
1983
MOSTERDKERS Voor in potaarde of viltpa		
pier
50 gram € 2,15
1984
RUCOLA Voor in potaarde of viltpapier
				
50 gram € 1,95
1987
MUNGBEANS (taugé) Voor watercultuur
				
50 gram € 2,60
1988
DAIKON GROEN Voor watercultuur en in
		
potaarde
		
50 gram € 2,35
1989
ALFALFA Voor watercultuur
				
50 gram € 2,35
1991
FENEGRIEK Zaaibaar in potaarde of in water		
cultuur.
		
50 gram € 2,35
1992
CHINESE BIESLOOK Zaaibaar in potaarde
				
25 gram € 4,15
1993
KORIANDER Zaaibaar in potaarde
				
50 gram € 3,45
1994
LINZEN Zaaibaar in potaarde of op watercul		
tuur
		
50 gram € 3,80
1995
RAAPZAAD Zaaibaar in potaarde of op water		
cultuur
50 gram € 3,15
1997
ZONNEBLOEMEN Zaaibaar in potaarde
				
50 gram € 2,35
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BLOEMENZADEN
ADONIS AESTIVALIS
1901 Kooltjevuur
Ranonkelachtige plantje met fijn ingesneden
blad. Geeft felrode bloemen met een zwart hart.
Adonis is bij uitstek geschikt voor verwildering
en past goed in een veldbloemenmengsel.
			
pakje 2,5 gram € 1,95
ANTIRRHINUM MAJUS
1903 Leeuwenbekjes
Pracht bloemenmengsel van diverse pasteltinten. Leeuwenbekjes blijven lang doorbloeien en
leent zich uitstekend als snijbloem.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
CALLENDULA OFFICINALIS
1904 Goudsbloem.
Gemakkelijk te telen sier- en medicinale plant.
Bloemen zijn oranjegeel met klein donker hart en
is zeer geschikt als snijbloem.
			
pakje 3 gram € 1,95
CALLISTEPHUS CHINENSIS
1905 Zomeraster
Half dubbelbloemige zomerasters in tinten van
wit, geel, rood en blauw met een geel hart. Het
is een goede snijbloem die lang blijft staan.
			
pakje 0,7 gram € 2,15
CENTAUREA CYANUS
1907 Korenbloem
Blauwe korenbloem is een prima vlinder- en
bijenplant die ook zeer geschikt is als snij en
droogbloem.
pakje 2 gram € 1,95
CHRYSANTHEMUM CARINATUM
1908 Bonte Ganzenbloem
Stevige plant met lange stelen (geschikt voor
snijbloem) in fleurig mengsel van margrietachtige
bloemen in tinten geel, oranje en rood.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
COREOPSIS TINCTORA
1910 Meisjesogen
Weinig eisende plant met rankende stengels
en fijn ingesneden blad. Bloemen variëren van
goudgeel met roodbruine vlek in het hart tot
geheel roodbruin. Prima snijbloem.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
COSMOS BIPINNATUS
1911 Cosmea
Cosmea bloeit met fraaie grote bloemen, variërend van wit en lichtroze tot donkerroze tinten.
Zeer geschikt als snijbloem.
			
pakje 2 gram € 1,95
CYNOGLOSSUM AMABILE
1913 Hondstong
Bloeit met mooie hemelsblauwe bloemen. Stevige stengels en geschikt voor op de vaas. Zaait
zich plezierig uit en is een ideale bijenplant.
pakje 1,5 gram € 1,95
DELPHINIUM CONSOLIDA
1914 Riddersporen
Riddersporen die ca. 100 cm hoog worden in
een fraai kleuren mengsel. De planten bloeien
in blauwe, lila, roze en witte tinten. Prachtig om
in de border te verwerken en schitterend op de
vaas. 		
pakje 1 gram € 2,15
DIANTHUS VOLCANO MIX
1915 Duizendschonen
Duizendschoon is een 2-jarigeplant, maar vroeg

gezaaid bloeit dit lage soort reeds in het eerste
jaar. 		
pakje 0,5 gram € 2,15
ECHIUM PLANTAGINEUM
1916 Slangenkruid
Bossige plant die rijk en langdurig bloeit met
bloemen die verkleuren van roze (knopstadium)
via tinten paars en blauw naar uiteindelijk karmijnrood. Het is een prima vlinder en bijenplant.
			
pakje 1 gram € 2,15
ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA
1917 Slaapmutsje
Bloemen zijn enkelvoudig en glanzend oranje
van kleur.
pakje 1 gram € 1,95
HELIANTHUS ANNNUUS
1918 Reuzenzonnebloem
De overbekende zonnebloem met één, meestal
onvertakte stengel met een grote bloem in de
kleur geel met donker hart.
			
pakje 3,5 gram € 1,75
								
1919 Avondzon
Een variant op de bekende zonnebloem met
één, meestal onvertakte stengel en een grote
bloem, in kleurtinten rood tot bruinrood met
donker hart.
pakje 2 gram € 1,95
1919 A Lage Zonnebloem
Een sterk vertakte plant met veel bloemstengels.
De gele bloemen met donker hart zijn klein
maar talrijk. Goede snijbloem en bijenplant.
			
pakje 2 gram € 1,95
HELICHRYSUM BRACTEATUM
1920 Goudstrobloem
De overbekende en veel gebruikte droogbloem
met gevuld stro-achtige bloemen in vele kleuren.
Voor de drogerij de bloemen snijden als de
buitenste bloemblaadjes horizontaal staan en
de overige blaadjes nog één gesloten geheel
vormen.		
pakje 1 gram € 1,95
								
IPOMOEA PURPUREA
1921 Klimmende winde
Klimplant met prachtige paars-blauwe bloemen
met witte keel, die bij zonnig weer volledig
opengaan. Groeit gemakkelijk tegen hekwerken
en schuttingen.
pakje 4 gram € 1,95
LATHYRUS ODORATUS
1922 Siererwt
Sier-klimerwt die gemakkelijk langs gaas of
schuttingen geteeld kan worden. De bloemen in
verschillende kleuren geuren heerlijk. De bloemen hebben korte stelen, maar wel geschikt als
snijbloem. Bijenplant.
pakje 5 gram € 2,15
LAVATERA TRIMESTRIS
1923 Grootbloemige
Kaasjeskruidachtige plant , sterk vertakt en
ongeveer 80 cm hoog. De plant is overdekt met
10 cm grote roze bloemen. Prachtige snijbloem
en goede bijenplant.
pakje 3 gram € 1,75
LEUCANTHEMUM PALUDOSUM
1925 Kleine Margriet
Compact en sterk vertakte plant van ca. 25-30
cm. Hoogte. De bloemen van deze Margrietjes
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zijn 2-3 cm groot en hebben een geel hartje.
			
pakje 0,6 gram € 1,95
LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM
1926 Rood vlas
Recht opgaande, vertakte plant die lang doorbloeit met 3 cm grote karmijnrode bloemen die
zeer geschikt zijn als droog- en snijbloem.
			
pakje 2 gram € 1,95
LUPINUS NANUS
1927 Kleine lupine
Een fijne laagblijvende lupine, met heerlijk geurende bloemtrosjes in wit, roze, lila en paars. Op
schrale grond blijft de plant mooi compact.
			
pakje 2 gram € 2,15
MALVA SYVESTRIS
1928 Kaasjeskruid
Sterk uitgroeiende en vertakte plant met grote
roze, donker geaderde bloemen. De zaaddoosjes lijken op kaasjes waarin de schijfvormige
zaden plat tegen elkaar in een ronding liggen.
Prima bijenplant en snijbloem.
			
pakje 3 gram € 1,95
NIGELLA DAMASCENA
1932 Juffertje in ‘t Groen
Kantachtige plant met lichtblauwe en witte bloemen in een krans van fijn groen. De decoratieve
zaaddozen zijn geschikt om te drogen.
			
pakje 3 gram € 1,95
NOLANE PARADOXA
1933 Zonnedauwtje
Een plant met liggende stengels, ongeveer 15
cm hoog. Rijkbloeiend met trechtervormige
bloemen die helder blauw zijn van kleur met een
witgeel hart.
pakje 1 gram € 1,95
PAPAVER RHOEAS
1934 Klaproos
Pracht mengsel met lange bloemstelen. Zeer
gevarieerde bloemkleuren en vormen. Kleuren
variëren van crème tot oranje, roze en rood met
witte randjes. Zowel enkel als dubbelbloemig.
Wordt zeer druk bevlogen door hommels.
			
pakje 1 gram € 1,95
RESEDA ODORATA
1937 Welriekende Reseda
Lage plant met dichte bloemtrossen. De groenachtig-roze bloemen zijn niet erg opvallend, maar
wel heerlijk geurend. Prima bijenplant.		
		
pakje 1 gram € 1,95
RUDBECKIA HIRTA
1938 Zonnehoed
Een krachtig groeiend gewas met tot 10 cm.
grote bloemen. De bloemen hebben een warme
tint oranje met een chocoladebruin hart. Door de
sterke stelen en fraaie bloemen is dit soort zeer
geschikt als snijbloem.
pakje 1 gram € 1,95
SALVIA VIRIDIS (HORMONUM)
1939 Bonte Salie
Stevige plant met opvallende, grote, paarse
schutbladeren aan de top met daaronder de
kleine lipbloemen. Geschikt als snij en droogbloem en prima bijenplant.
pakje 1 gram € 2,15
SANVITALIA PROCUMBENS
1940 Huzarenknoop
Zeer goede bodembedekker met vrolijke gele
bloemen met een zwart hart. Zeer geschikt voor

bloembakken. Trekt veel insecten.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
SCABIOSA ATROPURPUREA
1941 Duifkruid
Zeer gevarieerd mengsel met diverse fraaie
tinten van lichtroze tot donker purperrood.
De bloemen zitten aan lange stelen, waardoor
het zeer geschikt is als snijbloem. Scabiosa trekt
veel vlinders aan.
pakje 0,8 gram € 2,15
TAGETES - AFRIKAANTJES
1943 A Patula nana
Afrikaantje met enkelvoudige, gele bloemen met
donkere vlekken in het hart.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
1943 B Tenuifolia, Sterafrikaantje
Compacte, bolvormige plant met fijn ingesneden,
frisgroen blad. De citroengele en sterk geurende
bloemetjes bedekken de gehele plant. Dit soort
leent zich bij uitstek voor bloembakken.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
							
TROPAEOLUM - OOST INDISCHE KERS
1946 A Lage O.I.kers
Variabele bloemkleuren in de tinten geel, oranje
en rood. De bloemen en blaadjes zijn eetbaar.
Vooral de bloemen worden als garnering in
salades gebruikt.
pakje 4 gram € 1,95
1946 B Hoge O.I.kers
Variabele bloemkleuren in de tinten geel, oranje
en rood. De bloemen en blaadjes zijn eetbaar.
Klimt of rankt tot 2-3 meter.
pakje 4 gram € 1,95
VIOLA TRICOLOR
1948 Driekleurig viooltje
Zeer gewaardeerd viooltje met een frisse uitstraling en sierlijkheid die dit viooltje zo bijzonder
maakt. De paars-geel-witte bloemen blijven lang
verschijnen. Ook zeer geschikt als potplant.
			
pakje 0,5 gram € 1,95
ZINNIA THUMBELINA
1949 Lage zinnia’s
Deze lage zinnia met zijn prachtige kleuren is
						
ook geschikt als snijbloem. Prima geschikt als
border plant. Rijk en lang bloeiend.
pakje 0,5 gram € 2,35
AKKERBLOEMENMENGSEL
1961 Akkerbloemenmengsel
Éénjarig mengsel, bestaande o.a. uit Lupinen,
Mosterd, Phacelia, Boekweit, Incarnaatklaver,
Adonis, Bolderik, Goudsbloemn, Koren bloem,
Kamille, Klaproos, Lijmkruid, Vlas en vele andere
soorten van 1-jarige kruiden en bloemen.
			
pakje 2 gram € 2,15
BLOEMENFLORA
1962 Snijbloemenmengsel
Dit zeer gevarieerde, eenjarige mengsel bevat
ongeveer 60 cm hoge planten in diverse kleuren. Dit mengsel bestaat uit o.a. zomeraster,
wasbloem, tuinridderspoor, luciferplantje, turkse
drakekop, slangenkruid, slaapmutsje, rode
hoornpapaver, goudstrobloem, drie-urenbloem,
dille, kleine lupine, nachtschone, witte reseda,
bonte salie, koekruid en koriander. De samenstelling kan afwijken.
pakje 2 gram € 2,15
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VLINDERBLOEMENMENGSEL
1963 Vlinderbloemenmengsel
Dit zeer gevarieerde, eenjarige mengsel bevat
middelhoge planten (60-80 cm) in diverse kleuren en soorten zomerbloemen die veel 		
nectar produceren. Dit mengsel bestaat o.a. uit:
Goudsbloemen, korenbloemen, Chrysanthe
mum, Coreopsis, Cosmea, Echium, Eschscholzia, Helianthus, Lavatera, linum, Lupinus, Malva,
Nigella, Papaver, Reseda, Rudbeckia, salvia,
Sanvitalia, Scabiosa, Trifolium etc. De samenstelling kan afwijken.
pakje 2 gram € 2,15
BIJENMENGSEL
1964 Mengsel v.Tubbingen
Speciaal voor braakliggende akkers die 1 of
2 jaar niet worden gebruikt. Mengsel bestaande uit Phacelia, Boekweit, Gele Mosterd, Koriander, Goudsbloemen, Kummel,
Nootzoetraapzaad,Korenbloemen, Malva, Dille
en Borage.
pakje 25 gram € 4,95

PIRECO BIOLOGISCHE
MIDDELEN

						
						
						
						
Pireco ® is geen chemisch bestrijdingsmiddel, geen
symptoombestrijder en zeker geen wondermiddel.
Pireco® pakt gewoon het probleem aan, door via ´organic crop care´ de bomen en planten hun eigen weerstand
terug te geven.
De samenstelling van Pireco maakt het product uniek
voor een veilige toepassing in de consumptiegewassen
(groenteteelt), sierteelt en boomteelt. Met het verhogen
van haar weerbaarheid zal door deze opname de plant
als het ware een eigen afweersysteem ontwikkelen. Zuigende of vretende bladinsecten verdwijnen, omdat ze de
plant niet meer als voedsel zien. Andere insecten zoals
bijen en hommels zullen er geen last van hebben.
4501

4502

4510

4511

4517

BLADINSECT CAPSULES
Biologisch afweermiddel tegen insekten als
dopluis, schildluis, wortelluis, wolluis, witte vlieg,
leliehaantje, galmug, spint en tripsen.Te gebruiken in groente en siertuin.Dosering 1 capsule
per 5 liter potaarde .
		
Verpakking 24 capsules € 9,95
BLADINSECT VLOEIBAAR
Biologisch afweermiddel tegen insekten als
dopluis, schildluis, wortelluis, wolluis, witte vlieg,
leliehaantje, galmug, spint en tripsen.Te gebruiken in groente en siertuin. Dosering 100 ml. voor
5 liter water.
Flacon 500 ml. € 9,85
BODEMINSECT VLOEIBAAR
Biologisch afweermiddel tegen schadelijke bodeminsekten als larven van taxuskevers, snuitkevers, aarbeikevers etc.Te gebruiken in groente
en siertuin. Dosering 100 ml. voor 10 liter water.
Flacon 500 ml. € 9,85
BODEMINSECT KORRELS
Biologisch afweermiddel tegen schadelijke
bodeminsekten als larven van taxuskevers,
snuitkevers, aarbeikevers etc. Te gebruiken in
groente en siertuin. Dosering 0,5 kilo voor 25
m2.
Emmer 2,5 kilo. € 18,45
GRASINSECT VLOEIBAAR
Biologisch afweermiddel tegen schadelijke
bodeminsekten als emelten, ritnaalden, enger-

lingen etc.Te gebruiken in gazons en bij ernstige
aantasting ook in de groentetuin.
		
Flacon 500 ml.voor 125 m2 € 12,85
4518 GRASINSECT KORRELS
Biologisch afweermiddel tegen schadelijke
bodeminsekten als emelten, ritnaalden, engerlingen etc.Te gebruiken in gazons en bij ernstige
aantasting ook in de groentetuin. Dosering 1 kilo
voor 25 m2.
Emmer 2,5 kilo. € 11,25
4523 BODEMAALTJES VLOEIBAAR
Biologisch afweermiddel tegen en preventieve
werking in het afweren van schadelijke aaltjes
zoals o.a. de rozenaaltjes (rozenmoeheid),
aardappelcystenaaltjes en diverse wortel - of
bietenaaltjes in de groentetuin.
Flacon 500 ml.voor 125 m2 € 11,85
4524 BODEMAALTJES KORRELS
Biologisch afweermiddel tegen en preventieve
werking in het afweren van schadelijke aaltjes
zoals o.a. de rozenaaltjes (rozenmoeheid),
aardappelcystenaaltjes en diverse wortel - of
bietenaaltjes in de groentetuin.
Dosering 1 kilo voor 25 m2.
			
Emmer 2,5 kilo. € 10,45
4530 BLADZIEKTEN CAPSULES
Biologisch preventieve werking in het afweren
van de aanval van o.a. meeldauw, roest, blackspot en andere schimmelziekten. Te gebruiken
in groente en siertuin. Dosering 1 capsule per 5
liter potaarde.
Verpakking 24 capsules € 10,85
4531 BLADZIEKTEN VLOEIBAAR
Biologisch preventieve werking in het afweren
van de aanval van o.a. meeldauw, roest, blackspot en andere schimmelziekten. Te gebruiken
in groente en siertuin.. Dosering 100 ml. voor 5
liter water.
Flacon 500 ml.voor ca. 125 m2 € 10,75
4538 BODEMSCHIMMELS VLOEIBAAR
Biologisch preventieve werking in het afweren
van de aanval van o.a Verticillium (verwelkingsziekte), Cylindrocladium buxicoli (Buxusziekte),
Pythium (kiemplantenziekte) en Fusarium (voeten wortelrot). Te gebruiken in groente en siertuin.
Dosering 100 ml. voor 5 liter water.
Flacon 500 ml.voor ca. 125 m2 € 10,75
4539 BODEMSCHIMMELS KORRELS
Biologisch preventieve werking in het afweren
van de aanval van o.a Verticillium (verwelkingsziekte), Cylindrocladium buxicoli (Buxusziekte),
Pythium (kiemplantenziekte) en Fusarium (voeten wortelrot). Te gebruiken in groente en siertuin.
Dosering 1 kilo voor 25 m2.
Emmer 2,5 kilo. € 10,45
4543 AARDAPPELZIEKTE
Heeft een indirect effect bij aantastingen van
Phytophthora op aardappelen en tomaten. Het
middel wordt opgenomen door de bladeren
van de plant en versterkt het afweersysteem.
Phytophthora wordt in de ontwikkeling geremd
en voorkomen. Goedgekeurd voor de biologische tuin.
Flacon 500 ml.voor ca. 50 liter spuitvloeistof
				
€ 16,95
Zie voor het volledige programma onze website:
www.biologischzaad.nl
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GROENBEMESTERS
Groenbemesting is het telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de grond. Het gewas
wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd.
WAAROM GROENBEMESTING
Door het onderwerken van de plantenmassa wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het
humusgehalte verhoogd. Een groenbemester houdt bovendien de bodem bedekt, wat verstuiven of dichtslaan van de
grond kan voorkomen. Op kale onbeteelde gronden spoelen veel voedingstoffen uit omdat er geen gewas is dat ze
vasthoudt. Een groenbemester neemt deze voedingstoffen op waardoor ze behouden blijven. Een vlinderbloemige als
groenbemester voorziet de grond bovendien van extra stikstof. Op de wortels van de vlinderbloemigen leven namelijk
bacteriën die de stikstof uit de lucht kunnen binden. De bodem en de plant profiteren hiervan. Als laatste voordeel
geldt dat de groenbemester bij een juist gebruik de groei van het onkruid onderdrukt.
HET WERKEN MET GROENBEMESTING
Een groenbemester wordt veelal alleen als nateelt geteeld. Na de groeiperiode wordt de groenbemester gemaaid.
Hierna laat u de plantenmassa enkele dagen liggen. Vervolgens spit u de bestorven massa ondiep onder. U kunt het
gewas ook uittrekken en composteren. Het maaien, spitten of uittrekken gebeurt op kleigrond meestal in het najaar,
tegelijk met de organische bemesting. Op zandgronden kunnen deze bewerkingen ook in het voorjaar gebeuren.
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Soort
WINTERROGGE
BLAUWE LUPINEN
MOSTERDZAAD
PHACELIA
BOEKWEIT
INCARNAATKLAVER
SERREDELLE
JAPANSE HAVER

Gewas/grondsoort
GZD
VZD
KKLZD
BKLZD
BZD
VKLZD
VZD
GZD

Zaaitijd
aug-sept
juli-aug
aug-sept
juli-aug
mei-aug
mrt.-aug
mrt.-aug
apr.-aug

Bedekking
goed
goed
z-goed
z-goed
matig
goed
goed
goed

Vorstgev.
weinig
sterk
sterk
sterk
sterk
matig
matig
matig

Loof
kort
lang
lang
middelm.
middelm.
middelm.
kort
middelm.

Verp./gebruik
1000 g ca. 40 m2
250 g ca. 15 m2
100 g ca. 40 m2
50 g ca. 40 m2
100 g ca. 12 m2
50 g ca. 15 m2
100 g ca. 35 m2
100 g ca. 12 m2

Prijs
€ 3,80
€ 4,90
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,85

Gewas: V = vlinderbloemig; K = kruisbloemig; B = bijenplanten (drachtplanten); G = grassen, granen.
Grondsoorten: Klei - Löss - Zand - Dalgrond. Zaaitijd: bijenplanten meest vanaf eind april.
Prijs: voor grote hoeveelheid op aanvraag.

ECOSTYLE
BIOLOGISCHE MIDDELEN
EN MESTSTOFFEN

								
								
								
								
								
								
								
4601 SPRUZIT-R
Biologisch afweermiddel tegen insekten in de
groentetuin. Verdunning: 10 ml op 1 ltr water.
		
Flacon 100 ml. € 12,95
4602 SPRUZIT-R
Biologisch afweermiddel tegen insekten in de
groentetuin. Verdunning: 10 ml op 1 ltr water.
			
Flacon 250 ml € 22,95
4616 PROMANAL-R CONCENTRAAT
Effectief middel tegen wolluis, schildluis, dopluis
en spint op hardbladige kamerplanten. 		
		
Flacon 500 ml. € 10,45
4617 VITAL CONCENTRAAT
Plantenversterkingsmiddel, biologisch spuitmiddel ter verhoging van de natuurlijke weerstand
van aardbeien, tomaten, aardappelen, rozen en
fruit. Voor 25 liter spuitoplossing.
			
Flacon 250 ml € 10,95
4620 LUISVRIJ CONCENTRAAT
LuisVrij bestrijdt “zachte” insecten zoals luizen,
trips en witte vlieg op 100% natuurlijke wijze,
snel en effectief. Voor 9 liter spuitoplossing.
			
Flacon 500 ml € 13,45
4628 LOXIRAN MIERENPOEDER
bestrijdt mieren snel en effectief. MierenPoeder®
is het eerste 100% biologische middel tegen

4632
		
4634

mieren. Werkzamestof: natuurlijke geurstoffen
op basis van uiensap en gesteentemeel.
Flacon 250 gram € 9,95
BOOMLIJMBANDEN
Lengte 2,5 meter, ter voorkoming dat ongedierte
tegen de stam van uw vruchtboom opklimt.
Verpakking € 9,95
KNOLVOETVRIJ
Biologisch middel dat de knolvoetschimmel doet
onderdrukken.
Koker 200 gram € 8,45

4635

WORTELVLIEGVRIJ
Biologisch middel dat de wortelvlieg en de uienvlieg doet verdrijven.
Koker 200 gram € 8,45
ESGAR-GO
Tegen slakken. 100 % natuurvriendelijke slakkenkorrel,
veilig voor huisdieren, egels en vogels. Waterbestendig
en langdurig werkzaam.
4650
Verpakking 200 gram
€ 5,95
4651
Verpakking 500 gram
€ 9,95
4652
Verpakking 1 kilo
€ 12,95
4666

4669

KATTENSCHRIK
Weert katten uit de tuin. Granulaatvorm. Koker
200 gram voldoende voor ca. 60 m2.
				
Koker € 8,95
KONIJNENSCHRIK
KonijnenSchrik richt zich op het sterk ontwikkel
de reukvermogen van konijnen, hazen en zelfs
ook herten. De geur van KonijnenSchrik wordt
als uiterst onaangenaam ervaren en is krachtig
genoeg om deze dieren te verdrijven.
			
Spuitflacon 750 ml. € 9,95
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4680 A ULTIMA TEGEN ONKRUID EN MOS
Ultima wordt niet alleen het onkruid bovengronds aangepakt maar ook de wortel. Binnen
3 uur is de werking van Ultima al zichtbaar!
Flacon 510 ml.voor 3 liter spuitvloeistof € 16,95
4704

4708

4715

4721

4740

4818 A 		
4818 B
4595

AARDBEIEN-AZ (7-3-10)
Speciale mest voor aardbeien. Bevordert de
bloei en vruchtzetting. Zorgt voor beter houdbaarheid en geeft tot 4 maanden voeding. Met
RhizoMax-wortelactivator. Gebruik 1 kilo / 10 m2
Verpakking 1 kilo € 6,95
GROENTE-EN KRUIDEN-AZ
Volledig afgestemd op de speciale behoeften van groente, kruiden en fruit. Een goede
bemesting met Groente & Kruiden-AZ geeft
een rijke oogst en smaakvolle producten uit de
eigen (moes)tuin. Met RhizoMax-wortelactivator.
Gebruik 1 kilo / 10-20 m2
Verpakking 1 kilo € 6,95
MOESTUIN-AZ (7-3-10)
Deze 100% organische meststof van ECOstyle
is onder andere rijk aan Kalium voor een rijke
oogst. De ECOstyle Moestuin-AZ is verrijkt met
RhizaMax-wortelactivator. Dosering: 100 gram
per m2
Verpakking: 3,5 kilo € 15,95
AZ-KALK
Kalkmeststof, met micro-organismen en zeewier.
Rijk aan sporenelementen. Gebruik 1 kilo / 10
m2
Verpakking 5 kilo € 6,95
COMPOSTMAKER
Bio-compostmaker, voor het versnellen van het
composteringsproces. 1 kilo is voldoende voor
2m3 compost, of in lagen aanbrengen 30 gram/
m2.
			
Verpakking 1 kg € 7,95

4198

INSECTENLIJM,
is volledig samengesteld uit natuurlijke componenten en voorkomt dat insecten via de stam
omhoog kunnen kruipen. Werkt o.a. tegen mieren, rupsen, mineermot, wintervlinder en andere
kruipende insecten. Flacon 500 gram € 19,45

SLAKKENBORSTELS
De biologische oplossing om slakken bij uw plantgoed
weg te houden. Bescherm uw plantgoed met deze
slakkenborstel. Deze is eenvoudig rondom de border of
enkele plant te leggen. Steek de twee uiteinden vast in
de bodem en zet de borstel extra vast met bijgeleverde
pennen. Tussen de grond/bodem en de borstel mag geen
opening te zien zijn. Geen slak komt over de stekelige
borstel heen. Uw plant is veilig. Ideaal voor slaplanten.
De borstel is eenvoudig rond te buigen.

KOPERTAPE,
Breedte van 3 cm. plakt u op terraspotten etc.,
om uw kostbare planten te beschermen tegen
slakken. Het te beplakken oppervlak moet
schoon en vetvrij zijn. Houd voor de goede werking het plakband vrij van stof en zand. Plak het
plakband met kleine overlapping op elkaar.
Verpakking rol 4 meter lengte € 7,85
KOPERRINGEN,
Koperringen zijn leverbaar in diverse afmetingen
en zijn voorgebogen zodat u ze gemakkelijk
kunt plaatsen. Ideaal voor om slaplantjes in uw
groentetuin te beschermen.
4596 A
Ring doorsnede 10 cm € 3,75
4596 B
Ring doorsnede 15 cm € 4,95
4596 C
Ring doorsnede 20 cm € 6,25
4596 D
Ring doorsnede 30 cm € 8,75

5098

ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas -K)
Standaardmaat. Afm. 4,5x2,1 meter.
€ 14,95

5099
		

ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas -K)
Standaardmaat. Afm. 6,0x3,66 meter.
€ 34,95

5100

ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K)
260 cm breed. Leverbaar vanaf de rol, maas
wijdte 1,35 x 1,35 mm. Speciaal tegen wortel-,
kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter € 5,45
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter € 4,95 p/m

5101

ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K)
366 cm breed. Leverbaar vanaf de rol, maaswijdte 1,35x1,35 mm. Speciaal tegen wortel-,
kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter € 7,95
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter € 7,25 p/m

5102

ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K)
560 cm breed. Leverbaar vanaf de rol, maaswijdte 1,35x1,35 mm. Speciaal tegen wortel-,
kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter € 12,95
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter € 11,95 p/m

5108

WESPENGAAS
Speciaal gaas om schade te voorkomen van
wespen etc. Maaswijdte 2x7 mm. Leverbaar
vanaf de rol, 3 meter breed.
prijs per strekkende meter € 7,35
vanaf 10 meter € 6,65 p/m

Zie voor het volledige programma onze website
www.biologischzaad.nl

ZAAIHULPMIDDELEN EN
TUINARTIKELEN

Verpakking 5 lengten van 50 cm € 5,95
Verpakking 5 lengten van 100 cm € 9,95

WOODIE POTS
100% organisch en 100% biologisch afbreekbaar is.
Wordt omgezet in humus, heeft uitzonderlijke goede
teelteigenschappen en is zeer makkelijk in gebruik. Wordt
volledig gemaakt van natuurlijke houtvezels. Bevat geen
technologische toevoegingsmiddelen of chemische
restproducten, in tegenstelling tot gelijmde turfpotjes,
stro- en kokospotjes.
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Zaadhandel
van der Wal

Bestemd voor:

Bezoekadres: Nic. Beetsplein 3
Postbus 23, 7900 AA Hoogeveen
Tel.: 0528 - 264034
Fax: 0528 - 268242
Levering: ■ spoedig
■ 2e helft febr.
Nummers A
B
Zaden
C

Aantal

■ 1e helft jan.
■ 1e helft mrt.
Bedrag

■ 2e helft jan.
■ 2e helft mrt.

Nummers A
B
Zaden

Aantal

Transport

€

■ 1e helft febr.
■ 1e helft april
Bedrag

C

LEVERING:

Zaadbestellingen lager dan € 15,00 verzendkosten € 3,50. Vanaf € 15,00
franco thuis. Bestelt u minimaal € 15,00 aan zaden en gelijktijdig
pootaardappelen, dan zenden wij het pootgoed mee zonder kosten.
Nalevering van pootaardappelen is ook mogelijk. Franco levering vanaf 15 kg
of als u voor € 35,00 aan zaden bestelt.
Pootaardappelen zijn leverbaar (mits vorstvrij weer) vanaf eind januari.
Bestellingen van pootaardappelen, gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen en overige artikelen franco levering vanaf € 35,00 (zie website).
Lager dan € 35,00 verzendkosten € 3,50

BETALING:

■ Eenmalige machtiging.
Het bedrag wordt binnen 14 dagen na levering van uw bestelling
automatisch afgeschreven.
Artikel
nummer

Tussentotaal
Zaden

➛

Transport

€

Totaal Zaden €

Tuinartikelen - Meststoffen
Gewasbeschermingsmiddelen
Zie Tuinwinkel: www.zaadhandelvanderwal.nl

Pootaardappel Bijlage

€

Subtotaal Tuinartikelen en pootaardappelen lager
Subtotaal
dan 35 euro dan bijtelling € 3,50 verzendkosten of franco wanneer u voor minimaal 15 euro zaden hebt besteld. €.

➛

Totaal

GARANTIEVERKLARING
Wij geven 100% garantie op alle bestelde zaden. Het zaad dat niet aan uw
verwachtingen voldoet wordt gratis herleverd. Mocht de zaaitijd verstreken
zijn, dan volgt herlevering in het volgende seizoen. Bij klachten deze
verklaring met het bestelformulier opsturen. Vergoedingen kunnen nimmer
het bestelde bedrag te boven gaan.

Bedrag

Tussentotaal Tuinartikelen / meststoffen / etc. €

€

lager dan € 15,- aan
zaden dan bijdrage
verzendkosten
€3,50

A
B
C

€

Wilt u bij ontvangst uw bestelling controleren, bij gebreken altijd bellen:
0528-264034 of mailen naar info@biologischzaad.nl.
Retourzending altijd in overleg. Plantuien, sjalotten, knoflook en
pootaardappelen altijd uit de verpakking halen en koel bewaren tot de
planttijd.

EENMALIGE MACHTIGING
Ondergetekende: ...........................................................................................................

Wonende te: ....................................................................................................................

Verleent hierbij toestemming aan B.V. Zaadhandel van der Wal te HOOGEVEEN, om EENMALIG van zijn /haar rekening
af te schrijven,
het verschuldigde bedrag

IBAN / BANKREK.NR.
Door ondertekening wordt een onherroepelijke eenmalige machtiging verleend om het vermelde bedrag van uw rekening af te schrijven.
U heeft geen recht om, na afschrijving, terugboeking te verlangen. Wel kunt u om correcte vragen van een aantoonbare foutieve afschrijving.
U dient er zorg voor de dragen dat er voldoende saldo op uw rekening aanwezig is om deze opdracht uit te voeren.

Handtekening:
....................................................

€ ..........................................

5219 A
5219 B
5219 C
5219 D
5219 E
5229

5230

5233
5237

5240

5270

5271

5315

5977

5978

Verpakking 24 pots 6 cm rond
Verpakking 16 pots 8 cm rond
Verpakking 12 pots 8 cm vierkant
Verpakking 3 strips 20 pots 5x5 cm
Verpakking 3 strips 30 pots 5x5 cm

€ 2,95
€ 2,75
€ 2,95
€ 6,15
€ 6,95

KOKOSTABLETTEN
Kokostabletten zijn licht van gewicht, klein van
maat, ca. 60 mm doorsnee, schoon en lang te
bewaren. Het vormt een voedzame potgrond met
duurzame meststof voor de eerste maanden.
Simpel water toevoegen en klaar. 1 tablet vormt
ca. 400-425 cc. volume.
Zak 25 tabletten. € 5,75
POTJESPERS
Een onmisbaar gereedschap voor elke hobbytuinder. Voor het snel en schoon grondpotjes te
persen voor het opkweken van plantjes.
€ 4,25
MINI ZAAIAPPARAATJE
Voor het nauwkeurig uitzaaien op zaaibed.
Groen. 			
€ 2,25
ZANDZEEF
Ideale zeef om fijn zand uit te zeven uit bv.
potaarde of tuingrond. Zeef met 2 verwisselbare netten voor fijn (6 mm) en grof. Afmeting
35x35x12,5 cm.
€ 14,95
VERSPEENSET,
Kunststof spatel/vork als handig hulpmiddel om
het jonge plantmateriaal van de kweekbak over
te zetten in potten etc. Lengte ca. 16 cm.
					 € 2,45
PROPAGATOR 43 ( klein)
Stevige kweekkas: onderbak en transparante
kap met regelbare ventilatie d.m.v. 2 schuifjes
in de deksel. Afmeting 37x24x18 cm. Aanrader
voor ieder hobby- en amateurtuinder.
€ 6,45
PROPAGATOR 64
Stevige kweekkas van afmeting 59x39x24 cm.
Uitgevoerd met transparante deksel met twee
ventilatie sleuven. Stevige bodem (dikker dan
welke kweekkas ook)met werkbare binnen-afmeting van 55,5x35,5 cm., daarom geschikt voor
alle maten stektrays.
€ 29,95
BESCHERMKAPPEN
Weersbestendige transparante kappen om jong
plantmateriaal te beschermen tegen hagel,
koude etc. Afmeting: 24 cm. hoog, 20 cm.
doorsnee met bovenin een opening van 3 cm.
voor ontluchting.
		
Verpakking : 10 stuks € 9,45
TONKINSTOKKEN
270 cm. Tonkinstokken (bonen-stokken) voor
klimmende teelt stokbonen of geleiding tuinnetten. Per bos van 50 stuks. Aan huis afgeleverd.
Verpakking: bos 50 stuks € 58,50

OVER BIOLOGISCHZAAD.NL
De verzending van uw bestelling wordt verzorgd
door Zaadhandel van der Wal. De zaden op onze
website www.biologischzaad.nl worden door
zaadhandel van der Wal verpakt.
VOORJAARSLEVERING
Levering van zaadgoed (indien alles voorradig)
vanaf december. Zaden uit deze zaadgids worden
vanaf € 15,00 franco verzonden. Beneden dit
bedrag rekenen wij € 3,50 als bijdrage in de verzendkosten.
Voor leveringen van alleen pootaardappelen,
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
tuinartikelen (dus zonder zaadgoed) hanteren wij
een limiet van € 35,00 voor levering franco aan
huis. Beneden dit bedrag rekenen wij € 3,50 als
bijdrage in de verzendkosten.
Besteld u voor minimaal € 15,00 aan zaden, dan
worden alle overige artikelen als pootaardappelen,
meststoffen, tuinartikelen etc. kosteloos meegezonden.
Voor zendingen naar het buitenland rekenen altijd
een toeslag, afhankelijk van het bestelde gewicht
van de bestelling.
Verzending van pakketten dagelijks vanaf december tot juli. Vanaf juli tot december kunnen wij
omwille van de aanbieding de orders 2 tot 3x per
week aanbieden. Orders die als briefpost verzonden kunnen worden, verwerken wij dagelijks.
BETALING
Door de sterk stijgende kosten van het betalingsverkeer verzoeken wij u gebruik te maken
van EENMALIGE MACHTIGING. Deze stuurt u
ingevuld mee met de bestellijst. Ca. 14 tot 21
dagen nadat u de bestelling in huis hebt ontvangen, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.
Blanco incassoformulieren zijn ook bij uw bankinstelling verkrijgbaar.
GARANTIE
Ondanks onze uiterste zorg en toezicht op
kwaliteit van het zaadgoed, kan het gebeuren dat
iets niet aan uw verwachting heeft voldaan. Wij
verzoeken u het gebruikte bestelformulier altijd
zorgvuldig te bewaren. Niet alleen is het gemakkelijk voor u om na te gaan wat u het vorige
seizoen aan zaden hebt besteld, voor klachten is
het raadzaam om het bestelformulier aan ons te
kunnen overleggen.
AFHALEN - INTERNET SHOWROOM
Alle prijzen in deze zaadprijscourant zijn strikt
netto. Afhalen en uitzoeken in de internetshowroom te Hoogeveen is mogelijk, alleen wanneer u
met ingevulde bestellijst komt. De orders worden
in het magazijn samengesteld en verpakt.
BEZOEKADRES:
Biologischzaad.nl
Nic.Beetsplein 3
7901 KL Hoogeveen
Tel.0528-264034
Fax.0528-268242

www.biologischzaad.nl

TONKINSTOKKEN
270 cm. Tonkinstokken voor geleiding van stokbonen etc. Nu per volle baal, ca.100 stuks, aan
huis afgeleverd.
Verpakking: baal 100 stuks (2 x 50) € 96,50
PRIJSSTAND SEPTEMBER 2015.
Wijzigingen voorbehouden

